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Nowy rok to nowe wyzwania. Także dla 

nas, osób związanych z produkcją i pra-

cujących dla branży ogrodniczej, jagodo-

wej. Od dawna zapowiadane podwyżki 

środków do produkcji z pewnością nas 

nie ominą. Mają wzrosnąć ceny środków 

ochrony, nawozów… nie wiemy, co dalej 

z cenami paliwa. Zapowiada się – już to 

odczuwamy od kilku miesięcy – trudny 

rok dla producentów owoców w szklar-

niach i obiektach dogrzewanych pod 

względem kosztów materiałów opało-

wych. Ale, może wzorem Holendrów 

czy Belgów, znajdziemy wyjście z trud-

nej sytuacji. Może trzeba przemyśleć, co 

się bardziej opłaca: czy płacić za drogie 

grzanie obiektu i liczyć na wysoką cenę 

produktu końcowego, czy raczej z kart-

ką i ołówkiem policzyć koszty i podjąć 

inne, mniej bolesne dla portfela decyzje?  

Nie mamy przecież pewności, czy klienci 

– także z mniej zasobnym ze względu 

na galopującą inflację portfelem – będą 

gotowi zapłacić kilkadziesiąt złotych za 

polskie truskawki…  

Wiosna to będzie także czas, kiedy przyj-

dzie nam się zmierzyć z wyzwaniami 

związanymi z malejącą liczbą substancji 

czynnych środków ochrony roślin. Tak 

naprawdę w grudniu trudno jeszcze 

przewidzieć, jak ostatecznie ułoży się 

program ochrony roślin sadowniczych, 

ale już wiemy, że nadal nie zapadły de-

cyzje dotyczące na przykład wycofania 

kaptanu… Czy mamy czym zastąpić tę 

jakże ważną substancję czynną o dzia-

łaniu grzybobójczym? O tym będę 

informować już w kolejnym wydaniu 

czasopisma. 

Global Berry Congress, branżowe wyda-

rzenie, które co roku gromadzi przedsta-

wicieli branży jagodowej w Rotterdamie, 

było także miejscem, gdzie w tym roku 

w porównaniu z  poprzednimi edycjami 

ubyło nieco optymizmu. Pytanie, które 

dominowało, dotyczyło nie tego, jak wy-

produkować i podać na rynek więcej 

owoców, ale jak zwiększyć zapotrzebo-

wanie i sprzedaż, aby zbyć to, co na rynku 

się znajdzie. Wzrost produkcji borówek 

w krajach Ameryki Południowej (Peru 

i Meksyku) sprawia, że eksport z tamtego 

kierunku do Europy będzie rósł. Produkcja 

i eksport malin i jeżyn mają raczej po-

zostać na poziomie dotychczasowym. 

W przypadku truskawek ryzyko nadmia-

ru towaru na rynku jest nieuniknione, 

ale do tego roku – ze względu na niskie 

ceny – nie było problemu z zagospoda-

rowaniem owoców. Uczestnicy kongresu 

zwrócili uwagę, że w tym samym czasie 

– mimo spadku ceny – spadła względem 

ubiegłego roku także sprzedaż i kon-

sumpcja jabłek! To wskazuje ewidentnie, 

że cena nie jest jedynym motorem na-

pędowym sprzedaży. Liczą się także inne 

czynniki, jak wygoda spożycia, benefity 

dla zdrowia, smak – i tu owoce jagodowe 

wygrywają! Miejmy nadzieję, że także 

w tym sezonie nie zabraknie chętnych 

na jagodowe.

Życzę Państwu w tym roku samych 

„jagodowych” sukcesów!
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Na niemieckich rynkach hurtowych

Na polskich rynkach hurtowych

Pod koniec drugiej dekady październi-

ka 2022 r. na niemieckich rynkach hur-

towych sprzedawane były holenderskie 

truskawki deserowe w cenie 5,12–6,10 

euro/kg (24,55–29,25 zł/kg) i niemiec-

kie truskawki – 5,36–6,45 euro/kg 

(25,71–30,93 zł/kg). Maliny z Holandii 

(w opakowaniach o masie 250 g) były 

sprzedawane po 8,36–13,66 euro/kg 

(40,09–66,51 zł/kg), holenderskie bo-

rówki wysokie (w opakowaniach o ma-

sie 250 g) w cenie 8,65–9,65 euro/kg  

(41,48–46,25 zł/kg). Na niemiec-

kich rynkach hurtowych oferowano 

w sprzedaży winogrona importowa-

ne z Włoch, Grecji, Hiszpanii, Francji 

i Turcji. Najtańsza była ‘Regina’ spro-

wadzana z Włoch w cenie 1,61–1,74 

euro/kg (7,72–8,34 zł/kg), najdroższa 

– ‘Thompson Seedless’ sprowadzana 

z Grecji, za którą trzeba było zapłacić 

2,80–3,68 euro/kg (13,43–17,65 zł/kg).

Mgr Tomasz Smoleński

ZEO-IERiGŻ-PIB Warszawa

Spośród owoców jagodowych na ryn-

kach w Poznaniu i Warszawie oferowa-

no jeszcze owoce aronii. Sprzedawano 

je w ażurowych skrzynkach plastiko-

wych o masie netto 4 kg oraz w po-

jemnikach plastikowych o masie 500 g.  

Ceny wynosiły od 4,50–5,50 zł/kg (War-

szawa) do 6,00–8,00 zł/kg (Poznań;  ta-

bela). Borówki pochodziły z produkcji 

krajowej oraz z Peru. Owoce najczę-

ściej oferowano w opakowaniach 

o masie 125 i 250 g. Owoce krajowe 

kosztowały od 20,00 do 40,00 zł/kg, 

importowane były droższe – po 40,00– 

56,00 zł/kg. Jeżyny oferowane na pol-

skich rynkach pochodziły z importu 

z Portugalii, sprzedawano je w opa-

kowaniach polietylenowych o masie 

125 g, w cenie 100,00–108,00 zł/kg. 

Maliny z produkcji krajowej sprzedawa-

no w opakowaniach polietylenowych 

o masie 125 i 250 g po 24,00–40,00 zł/kg.  

Owoce porzeczki czerwonej z pro-

dukcji krajowej sprzedawano w opa-

kowaniach o masie 250 g, w cenie 

48,00–52,00 zł/kg. Truskawki pocho-

dziły z produkcji krajowej oraz z impor-

tu, z Grecji. Krajowe sprzedawano po 

26,00–28,00 zł/kg. Dostawy winogron 

pochodziły z importu, głównie z Włoch 

oraz spoza UE – z Mołdawii. Podaż 

była na zbliżonym, jak w poprzednim 

okresie, poziomie, ceny zaczęły rosnąć. 

Średnie ceny kilograma owoców kształ-

towały się od 3,25–11,00 zł/kg w War-

szawie do 7,86–10,71 zł/kg w Poznaniu. 

Dr inż. Wiesław Siutaj

Systemy Jakości CU Polska

Ceny hurtowe owoców jagodowych (netto za kg w I klasie) w Niemczech z 20.10.2022 r. 
Wyszczególnie-
nie

Berlin Frankfurt Hamburg Kolonia

euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg

Borówkia) 8,65–9,52 41,48–45,66 8,78–9,36 42,11–44,89 8,75–9,12 41,96–43,74 8,75–9,65 41,96–46,28

Malinyb) 8,36–10,65 40,09–51,08 12,98–13,66 62,25–65,51 8,65–9,87 41,48–47,33 10,54–13,52 50,55–64,84

Truskawkic) 5,26–6,10 25,23–29,25 – – 5,45–5,64 26,14–27,05 5,12–5,87 24,55–28,15

Truskawkid) 5,81–6,15 27,86–29,49 5,36–5,87 25,71–28,15 5,70–5,96 27,34–28,58 5,75–6,45 27,58–30,93

Winogronae) 2,24–2,78 10,74–13,33 2,45–2,77 11,75–13,28 1,78–2,12 8,54–10,17 2,52–2,78 12,09–13,33

Źródło: dane źródłowe wg AMI (Agrarmarkt Informations-Gessellschaft GmbH), przeliczenie z euro na zł, wg średniego kursu walutowego NBP z 20.10.2022 r., 
w przeliczeniu 1 euro = 4,7958 zł; a) holenderskie; b) holenderskie; c) holenderskie; d) niemieckie; e) włoskie

Średnie ceny owoców miękkich na wybranych rynkach hurtowych w Polsce 
(4.11.2022 r.)
Wyszczególnienie Lublin Łódź Poznań Warszawa

ceny (zł/kg)

Aronia krajowa – – 6,00–8,00 4,50–5,50

Borówki krajowe 32,00–40,00 20,00–26,00 28,00–36,00 25,00–36,00

Borówki importowane – 40,00–48,00 40,00–56,00 –

Maliny krajowe 28,00–32,00 24,00–36,00 28,00–36,00 30,00–40,00

Truskawki importowane – – 26,00–28,00 –

Winogrona importowane 6,80–12,00 6,50–10,00 7,86–10,71 3,25–11,00

Źródło: dane z rynków hurtowych w Lublinie, Łodzi, Poznaniu i w Warszawie

Spis treści

Reklamy: 2, 7, 15, 21–24, 27, 29, 33, 35–39, 45, 47, 51, 67, 68
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Szkółki roślin i nowe odmiany  
w centrum uwagi na targach  
Macfrut 2023
Wystawa szkółek roślin i innowacji od-

mianowych zadebiutuje na Macfrut 

2023 – międzynarodowych targach 

branży produktów świeżych, które 

odbędą się w Centrum Expo w Rimini.

Na 40. edycji targów Macfrut, które 

odbędą się w Rimini (Włochy; fot.) 

w dniach od 3 do 5 maja 2023 roku, 

pojawi się wiele innowacji. Jedną 

z nich jest Wystawa Szkółek Roślin 

i Innowacji Odmianowych, specjali-

styczne wydarzenie i międzynaro-

dowe miejsce spotkań szkółkarzy, 

hodowców, producentów, ekspertów 

i naukowców w dziedzinie, która ma 

strategiczne znaczenie dla rozwo-

ju specjalistycznych, nowoczesnych 

upraw sadowniczych.

Stefano Lugli, koordynator naukowy 

tej nowej wystawy, wyjaśnia: temat 

wystawy będzie krążył wokół tego sek-

tora, który stale się rozwija ze względu 

na ulepszenia technik rozmnażania 

roślin stosowanych w szkółkach ro-

ślinnych oraz ze względu na trwające 

przemiany w procesach kwalifikacji 

i certyfikacji materiałów rozmnoże-

niowych i systemów kontroli procesu 

produkcji. Wszystkie te elementy są 

kluczowe dla zapewnienia produktów 

końcowych o najwyższej możliwej ja-

kości, które są w pełni zgodne nie tylko 

genetycznie, lecz także pod względem 

zdrowotnym, oraz w pełni identyfi-

kowalnych produktów szkółkarskich. 

Sektor ten z powodzeniem wykorzystał 

okazję, aby stać się integralną częścią 

– a w wielu przypadkach głównym 

uczestnikiem – międzynarodowych 

programów dotyczących innowacji 

odmianowych oraz, bardziej ogólnie, 

planowania łańcuchów dostaw owo-

ców. W tym okręgu stosuje się know-

-how w procesie produkcji oraz oferuje 

się przedsiębiorstwom kompleksowe 

pakiety usług i doradztwa, aby mogły 

one jak najefektywniej zaprojektować 

i zarządzać nowymi plantacjami do-

starczającymi owoców oraz zmaksy-

malizować zwrot z inwestycji. Właśnie 

dlatego sektor szkółek roślin zasługuje 

na specjalistyczną międzynarodową 

wizytówkę.

Prezes Macfrut, Renzo Piraccini, pod-

kreśla, że jest to jedyna w swoim ro-

dzaju wystawa, która łączy branżę. 

Twierdzi, że: innowacje na Wystawie 

Szkółek Roślin doskonale odzwiercie-

dlają specyficzną rolę, jaką Macfrut od-

grywa w sektorze owoców i warzyw: 

poruszane są tematy wiodące, a sesje 

fokusowe koordynowane przez czo-

łowych ekspertów w danej dziedzinie 

zapewniają wysoki poziom wiedzy  

fachowej – tak jak w przypadku Wysta-

wy, Międzynarodowych Dni Jagodo-

wych, Czerwonej Planety i wielu innych 

wydarzeń – natomiast podczas innych 

zaplanowanych wydarzeń – takich  

jak Międzynarodowe Wydarzenie  

Biosolutions i Acqua Campus – szcze-

gólny nacisk kładzie się na innowacje 

technologiczne i produktowe, zwłasz-

cza w odniesieniu do ochrony środo-

wiska dla bardziej zrównoważonego 

rolnictwa. 

Na targach Macfrut, w nowej strefie 

wystawienniczej poświęconej szkół-

kom roślin i innowacjom odmiano-

wym, odwiedzający będą mieli okazję 

dowiedzieć się, co do tej pory uda-

ło się osiągnąć w tym sektorze oraz 

wymienić poglądy i nawiązać relacje 

z tymi, którzy tworzą i rozwijają inno-

wacje w sadownictwie.

Zorganizowane zostaną również 

konferencje, seminaria techniczne 

i warsztaty dotyczące aktualnych za-

gadnień dla łańcucha dostaw. Włoskie 

Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, 

w którego skład wchodzą grupy ro-

bocze zajmujące się szkółkami roślin 

i innowacjami odmianowymi, będzie 

głównym sponsorem, we współ-

pracy z wybitnymi organizacjami 

międzybranżowymi, takimi jak: CIVI 

Italia i kilkoma międzynarodowymi 

sieciami działającymi w dziedzinie 

szkółek roślin i innowacji odmiano-

wych, z udziałem największych firm 

w sektorze.

Pięć dyskusji przy okrągłym stole na 

temat międzynarodowej działalności 

szkółek roślinnych obejmie następu-

jące tematy: certyfikacja i kwalifikacja 

materiału szkółkarskiego, obowiązują-

ce formy ochrony patentów roślinnych 

i walka z „piractwem odmianowym”, 

kluby odmianowe i nowoczesne tech-

niki planowania w przemyśle owoco-

wym, nowe technologie hodowlane 

wykorzystywane do tworzenia inno-

wacji oraz badania i rozwój nowych 

technik w sektorze szkółek roślinnych.

Zaplanowano także pięć warsztatów 

doskonalących na temat odmian, 

podczas których zaprezentowane 

zostaną najnowsze wyniki dosko-

nalenia genetycznego w sadownic-

twie na całym świecie. W tym roku 

w centrum uwagi znajdą się innowa-

cje odmianowe aktinidii, czereśni, 

truskawek, jabłoni i winorośli. Każde 

seminarium zostanie poprowadzone 

przez światowej sławy eksperta, któ-

ry przedstawi przegląd stanu wiedzy 

i perspektyw na przyszłość w zakre-

sie genetycznego ulepszania odmian. 

Następnie wystąpią ci, którzy tworzą 

i promują nowe odmiany na całym 

świecie: firmy hodowlane, wydawcy 

i konsorcja zarządzające innowacjami 

odmianowymi.

Wszystkie firmy zainteresowane 

udziałem w charakterze wystawców 

w Międzynarodowej Wystawie  

Szkółek Roślin i Innowacji  

Odmianowych mogą uzgadniać 

szczegóły z organizatorami  

targów Macfrut.

Oprac. Dorota Łabanowska-Bury

EkonomiaEkonomia

W 2022 r. podczas konferencji towarzyszącej targom Macfrut dużo uwagi poświę-

cono produkcji czereśni. W 2023 r. w centrum uwagi będzie borówka 
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Na ratunek  
producentom
Dr inż. Łukasz Zaremba
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 

Producenci rolni są bardzo liczną grupą, ale jednocześnie najsłabszym ogniwem w łańcuchu marketin-
gowym żywności. Stwierdzenie to jest powszechnie znane i wielokrotnie powtarzane, jednak mimo to 
sytuacja osób, które stanowią siłę napędową dla pozostałych ogniw w sektorze rolno-spożywczym od 
dłuższego czasu pozostawała niezmieniona. Wiele nakładających się na siebie zawirowań rynkowych 
i pozarynkowych w ostatnich latach sprawiło, że warunki prowadzenia licznych kierunków działalności 
gospodarczej uległy znacznemu pogorszeniu. Wśród nich znalazła się również produkcja rolna, która 
w sposób szczególny ucierpiała z powodu toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny. W konsekwencji 
w jeszcze większym stopniu uwidoczniła się większość niedociągnięć i słabości tego sektora w Polsce.

Europejska awangarda 

W trudnej sytuacji znaleźli się plantato-

rzy produkujący owoce miękkie, którzy 

często postrzegani są jako europejska 

awangarda producentów (zwłaszcza 

w przypadku porzeczek, malin i tru-

skawek). Stanowią oni jednak przy tym 

grupę osób słabo zintegrowanych, 

prowadzących gospodarstwa o rela-

tywnie małej powierzchni. Zgodnie 

z szacunkami IERiGŻ-PIB, dokonanymi 

na podstawie informacji z Powszechne-

go Spisu Rolnego z 2020 r., produkcja 

truskawek w Polsce prowadzona była 

w ok. 35 tys. gospodarstw, przy czym 

średni areał uprawy nie przekraczał 

jednego ha. Plantacje malin wykaza-

ne zostały w ok. 32 tys. gospodarstw, 

o przeciętnej powierzchni wynoszącej 

niespełna 0,6 ha. Produkcję porzeczek 

(czarnych i kolorowych) prowadzono 

w 21 tys. gospodarstw, na areale wy-

noszącym średnio 2,0 ha. W przypadku 

zyskującej na popularności w ostatnich 

latach uprawie borówki wysokiej 

liczba plantacji w 2020 r. wyniosła  

ok. 6 tys., a średnia ich powierzchnia  

ok. 1,6 ha. Z uwagi na fakt, że w gospo-

darstwach prowadzi się przeważnie 

kilka różnych upraw, powyższych wiel-

kości nie należy sumować. Dostrzec 

można jednak wyraźne rozdrobnienie 

produkcji w sektorze owoców mięk-

kich. Znaczna liczba plantatorów, 

którzy dodatkowo ze sobą konkurują, 

oznacza ograniczenie ich możliwości 

przetargowych w kontaktach z mniej 

liczną, lecz prężnie działającą grupą 

odbiorców owoców – zakładami prze-

twórczymi. 

Pośrednicy – ważne ogniwo

Warto zauważyć, że ze względu na mały 

wolumen podaży oferowany przez po-

jedynczych producentów, istotną rolę 

w łańcuchu marketingowym owoców 

miękkich odgrywają pośrednicy. Ich 

rola polega na gromadzeniu większych 

partii towaru, również z importu, i dal-

szej jego odsprzedaży, przede wszyst-

kim do zakładów przetwórczych i sieci 

sklepów wielkopowierzchniowych, 

a w mniejszym stopniu na rynkach hur-

towych oraz na targowiskach. W przy-

padku skupu owoców jagodowych do 

przetwórstwa dostawy realizowane 

przez pośredników zaspokajają ok. 

80% potrzeb popytowych zakładów. 

Szacuje się również, że w naszym kraju 

niemal 85% porzeczek czarnych, 65% 

truskawek i 60% zebranych malin sta-

nowi surowiec do produkcji różnego 

rodzaju przetworów, w tym soków. 

Zgodnie z danymi GUS, w 2020 r. 

w Polsce działały 304 zakłady prze-

twarzające owoce i warzywa, z czego 

193 były zaliczane do kategorii małych, 

z zatrudnieniem nieprzekraczającym  

50 osób. W tym samym roku funkcjo-

nowało także 57 zakładów wytwarza-

jących soki z owoców i warzyw, z czego 

10 było zaliczanych do przedsiębiors- 

tw dużych, zatrudniających ponad  

250 osób. Sprzedaż przetworów owo-

cowych (głównie soków zagęszczo-

nych i mrożonek) prowadzona jest bez-

pośrednio przez zakłady przetwórcze, 

przy czym relatywnie małe podmioty 

w realizacji sprzedaży, głównie ekspor-

towej, korzystają z pośrednictwa firm 

większych, z reguły firm z kapitałem 

zagranicznym. Świadczy to w dużym 

stopniu o braku postaw kooperacyj-

nych podmiotów o relatywnie małej 

skali produkcji. Z informacji udostęp-

nianych przez GUS wynika także, że 

obecnie w Polsce funkcjonuje 29 ryn-

ków hurtowych, z czego 15 ma cha-

rakter lokalny, 9 regionalny, a 5 – po-

nadregionalny. W przypadku owoców 

jagodowych przedmiotem wymiany 

handlowej na rynkach hurtowych są 

głównie owoce do spożycia bezpośred-

niego: truskawki, maliny oraz borówki. 

Rynki hurtowe stanowią ważne źródło 

zaopatrzenia dla niewielkich sklepów 

owocowo-warzywnych oraz podmio-

tów z branży HoReCa.

Droga owoców jagodowych „od pola 

do stołu”, czyli od momentu opuszcze-

nia plantacji do czasu nabycia przez 

odbiorcę finalnego, jest przeważnie 

skomplikowana i długa. Biorąc pod 

uwagę wyjątkową podatność owoców 

na uszkodzenia i krótki okres ich przy-

datności do spożycia w formie nieprze-

tworzonej, trzeba mieć świadomość, 

że każdy uczestnik rynku podejmuje 

stosunkowo duże ryzyko utraty środ-

ków, które przeznaczył na zakup partii 

owoców. Stąd też nikogo nie powinien 

dziwić wysoki poziom marż narzuca-

nych przez kolejne podmioty uczestni-

czące w łańcuchu żywnościowym. Za-

stanawiać może natomiast niska cena, 

którą otrzymują zazwyczaj plantatorzy. 

Poszczególni mali producenci realizu-

ją oczywiście sprzedaż bezpośrednią 

z gospodarstwa, sami też dostarczają 

owoce na lokalne rynki, na których 

mogą uzyskać relatywnie wysokie 

ceny, lecz skala takiej dystrybucji, z racji 

na konieczność osobistego zaangażo-

wania członków rodziny gospodarza, 

jest bardzo mała.

Funkcjonujący dotychczas łańcuch 

żywnościowy w sektorze owoców 

jagodowych, w minionych latach nie-

jednokrotnie powodował frustracje 

producentów z powodu uzależnienia 

od pośredników i od wytycznych na-

rzucanych przez zakłady przetwórcze, 

a w konsekwencji niezadowalający po-

ziom cen skupu. W obecnych warun-

kach gospodarczych kształtowanych 

przez wysoką inflację oraz drastycznie 

zwiększające się koszty środków pro-

dukcji może nastąpić wycofywanie się 

z rynku bankrutujących plantatorów. 

Konieczne wydaje się zatem gruntow-

ne wzmocnienie siły przetargowej naj-

słabszych uczestników rynku. Biorąc 

pod uwagę dostępne dane dotyczą-

ce poziomu cen niektórych gatunków 

owoców jagodowych (tabela), można 

zauważyć, że relacja ceny, którą płaci 

konsument za owoce, do ceny, którą 

otrzymuje producent, jest dla tego dru-

giego bardzo niekorzystna. W 2022 r. 

producenci borówek otrzymywali jedy-

nie ok. 38% ceny płaconej przez kon-

sumenta, dostawcy malin uzyskiwali 

w tym czasie ok. 29% ceny detalicznej, 

Średnie ceny wybranych owoców jagodowych w zł/kg

Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.

Ceny na rynek owoców świeżych

Borówki 14,12 12,10 12,56 17,20 13,47 13,13

Truskawki deserowe 7,48 6,09 5,28 8,45 9,44 7,61

Ceny do przetwórstwa

Truskawki odszypułkowane 
do mrożenia

5,40 4,49 4,50 4,00 4,50 6,00

Truskawki z szypułką 
na koncentrat soku

3,75 3,09 2,65 2,60 2,56 3,80

Porzeczki czarne 1,10 0,67 1,45 3,50 4,68 8,11

Maliny 4,40 2,40 4,25 6,00 15,89 14,05

Aronia 0,75 0,50 1,20 1,50 0,91 1,14

Ceny detaliczne GUS

Truskawki 11,48 12,63 13,52 15,50 16,36 17,65

Maliny 25,29 27,03 32,63 38,55 45,78 48,91

Borówki 36,95 30,82 31,38 37,68 35,15 34,42

Źródło: notowania IERiGŻ-PIB i GUS

Sytuacja na rynku owoców jagodowych, podobnie jak w wielu innych sekto-

rach gospodarki, podlega dynamicznym zmianom, które oznaczają koniecz-

ność podejmowania działań dostosowawczych przez m.in. producentów. 

Biorąc pod uwagę bardzo rozbudowaną i złożoną strukturę łańcucha marke-

tingowego punktem wyjścia powinna stać się poprawa i umocnienie pozycji 

podmiotów najsłabszych, które w obecnym otoczeniu makroekonomicznym 

coraz wyraźniej tracą względem lepiej zorganizowanych konkurentów 

z krajów Europy Zachodniej.

EkonomiaEkonomia
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a truskawek – ok. 43%. Utrzymanie tak 

niskiego poziomu udziału w wartości 

ceny ostatecznej nie pozwoli zrekom-

pensować producentom, m.in. wyso-

kich cen nawozów czy pracy ręcznej. 

Brak jest także w praktyce możliwości 

ciągłego podnoszenia ceny dla konsu-

menta, gdyż on także musi funkcjono-

wać w ramach swojego ograniczenia 

budżetowego. Konsument może tak-

że częściej decydować się na zakup 

tańszych owoców pochodzących 

z importu. Współpraca plantatorów 

na poziomie organizacji i stowarzy-

szeń branżowych umożliwiłaby im 

uzyskanie korzyści płynących ze skali 

produkcji. W konsekwencji możliwe 

stałoby się ograniczenie roli i znaczenia 

pośredników oraz przejęcie pewnej 

części marż, które przejmowane są na 

kolejnych etapach dystrybucji owoców.

Co można zrobić, by zyskać? 

Poprawa stopnia zorganizowania pro-

ducentów pozwoliłaby im również na 

zwiększenie wolumenu bezpośred-

niego eksportu owoców deserowych, 

gdyż obecnie ta forma sprzedaży jest 

realizowana przede wszystkim przez 

pośredników. Silne ekonomiczne po-

wiązanie międzynarodowe gospodarek 

powoduje, że sytuacja na rynku lokal-

nym w Polsce jest uzależniona od wyni-

ków produkcyjnych oraz skali eksportu 

realizowanego przez konkurujące ze 

sobą kraje. W przypadku truskawek 

deserowych bilans wymiany handlo-

wej naszego kraju od kilku lat ulega 

pogorszeniu. W dziewięciu miesiącach 

2022 r. eksport tych owoców z nasze-

go kraju wyniósł 13,5 tys. ton wobec  

18,2 tys. ton w 2021 r. i 14,3 tys. ton 

w 2020 r. Tymczasem przywóz truska-

wek do Polski w zwiększył się z 16,9 tys. 

ton w 2020 r. do 18,9 tys. ton w 2021 r. 

i 24,1 tys. ton w 2022 r. Dostawy tych 

owoców do naszego kraju pochodzą 

przede wszystkim z Hiszpanii i Gre-

cji i są realizowane głównie w marcu, 

kwietniu i na początku maja, czyli jesz-

cze przed rozpoczęciem sezonu w Pol-

sce. Natomiast kluczowym importerem 

świeżych truskawek z naszego kraju 

w ostatnich trzech latach była Białoruś. 

Udział tego odbiorcy w polskim eks-

porcie w 2022 r. wyniósł 60,7%, wobec 

72,1% rok wcześniej i 74,1% w roku 2020. 

Spadek dostaw do Białorusi w 2022 r.  

był spowodowany wprowadzonym 

przez ten kraj embargiem na produk-

ty pochodzące z krajów UE. Biorąc pod 

uwagę dostępne informacje handlowe, 

można wnioskować, że Polska w mię-

dzynarodowym handlu świeżymi tru-

skawkami pełni rolę reeksportera. Tym 

samym najważniejszym kierunkiem 

zagospodarowania owoców produko-

wanych w naszym kraju jest przetwór-

stwo. Problem polega na tym, że ceny 

płacone producentom przez zakłady 

przetwórcze są przeważnie znacznie 

niższe od tych, które producenci mo-

gliby uzyskać na rynku owoców de-

serowych. By jednak odnieść sukces 

na tym polu, niezbędna jest poprawa 

organizacji rynku.

Podobną sytuację można zaobserwo-

wać w sektorze malin deserowych. 

Mimo, że Polska jest ich liczącym się 

producentem w Europie, przeważająca 

część zbieranych owoców kierowana 

jest do przetwórstwa. Nieznaczna tylko 

ilość owoców w formie nieprzetworzo-

nej staje się przedmiotem międzyna-

rodowej wymiany handlowej. Import 

malin do naszego kraju od stycznia do 

września 2022 r. wyniósł 3,5 tys. ton 

wobec 2,8 tys. ton w roku poprzednim, 

natomiast wolumen eksportu zwięk-

szył się w tym czasie z 7,1 tys. ton do 

9,4 tys. ton. Warto przy tym zauwa-

żyć, że jeszcze w 2017 r. zagraniczna 

sprzedaż tych owoców z naszego kraju 

wynosiła 17,3 tys. ton. Najważniejszymi 

odbiorcami malin z Polski są Niemcy 

i Holandia, natomiast dostawcami tych 

owoców – Hiszpania oraz Ukraina. Ze 

względu na ograniczenia bazy kodów 

nomenklatury scalonej, nie ma możli-

wości dokonania analizy międzynaro-

dowej wymiany handlowej borówkami 

„amerykańskimi”, wiadomo jednak, że 

konkurencja poza granicami naszego 

kraju w produkcji owoców tego gatun-

ku staje się coraz silniejsza. 

Łańcuch żywnościowy w sektorze owoców miękkich

HORECA

Pośrednicy
– zakłady przetwórcze
– mroźnie Handel

detaliczny
Rynki

hurtowe

Import:
– owoce świeże
– przetwory,

– mrożonki.

Eksport
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targowiskach

– tłocznie soków
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Źródło: opracowanie własne

Jagodowy Core Team  
z wizją rozwoju branży
Liderzy jagodowego rynku w Polsce są zdeterminowani, 

żeby nie powtarzać błędów innych gatunków. Celem nie 

jest bezrefleksyjne zwiększanie wolumenu produkcji, 

ale poprawa marżowości i zwiększanie wartości branży 

jagodowej. Trzy perspektywy prac Jagodowego Core 

Teamu przedstawia Dominika Kozarzewska, Prezes Grupy 

Producentów Owoców „Polskie Jagody”, koordynatorka 

prac Jagodowego CORE TEAMU (JCT;  fot.) podczas spo-

tkania w listopadzie ub.r. w Warszawie.

u Trzy perspektywy. Jagodowy Core Team przedstawił 

swoje prace w trzech perspektywach: bieżącej, krótkoter-

minowej i długoterminowej. W perspektywie bieżącej mówi-

liśmy o działaniach, które zrealizowaliśmy w tym roku. Było ich 

więcej, ale prezentujemy te, które wydają się istotne z punktu 

widzenia strategicznego rozwoju rynku – mówiła Dominika 

Kozarzewska, Grupa Polskie Jagody.

Pierwszym jest jagodowy newsletter, kierowany głównie 

do handlowców. Co miesiąc pokazujemy, na co mamy sezon, 

czym warto się zainteresować, czym warto handlować i jakie 

są wyniki badań konsumpcji poszczególnych owoców. 

Drugim działaniem skierowanym bardziej wewnętrznie, czyli 

do branży, był projekt Innovation Conference (czyt. str. 12).  

Trzecim wydarzeniem, które również zostało zainicjowane 

w ubiegłym roku i które będziemy chcieli kontynuować, był 

Berry Fest (czyt. str. 55). 

u Perspektywa krótkoterminowa. Jagodowy Core Team 

przeprowadził też prace mające na celu stworzenie planu dzia-

łań krótko- i długoterminowych. W ramach działań krótkoter-

minowych zidentyfikowaliśmy trzy obszary, które niekoniecznie 

są najważniejsze w sensie strategicznym, ale mogą przynieść 

w krótkim okresie dobre wyniki. Mogą coś realnie zmienić na 

rynku dość szybko, jeżeli się wszyscy w to zaangażujemy – opi-

sywała D. Kozarzewska.

Pierwszy obszar realizowany był aktywnie już w 2022 roku. 

Było to wsparcie działań promocyjnych, czyli wsparcie 

organizacyjne, merytoryczne i strategiczne kampanii „Czas 

na polskie superowoce!”.

Drugim są prace nad opracowaniem systemu monito-

rowania nasadzeń, które prowadzi wyodrębniony zespół 

Jagodowego Core Teamu.

Natomiast trzecią z inicjatyw, o której myślimy, że wpłynie po-

zytywnie na lepsze zorganizowanie rynku i uporządkowanie 

relacji w łańcuchu dostaw, jest opracowanie specyfikacji 

jakościowych dla poszczególnych owoców i poszczególnych 

segmentów rynku. Ma to na celu na przykład zapobieganie 

takiej sytuacji, w której owoce, które powinny być kierowa-

ne do przetwórstwa, trafiają na rynek owoców deserowych  

– przekazała D. Kozarzewska.

u Perspektywa długoterminowa. Najdłuższym horyzon-

tem działań JCT jest opracowanie strategii rozwoju rynku 

owoców jagodowych w Polsce. Zastanawialiśmy się w ra-

mach Jagodowego Core Teamu, co rozumiemy przez rozwój, 

bo rozwój zazwyczaj rozumie się w takim sensie, że wszystko 

ma się zwiększać. My nie chcemy zwiększać produkcji. Chcemy 

odejść właśnie od prymatu tonażu, tych naszych pierwszych 

miejsc na świecie w produkcji. Nie jest naszym zdaniem klu-

czowe, żebyśmy za ileś lat mieli pierwsze miejsce w produkcji 

owoców. Jest istotne, i to chcemy osiągnąć, żebyśmy najwięcej 

na tym zarabiali. Celem stworzenia tej strategii, a później jej 

realizacji, jest zwiększenie marżowości i zwiększenie wartości 

rynku jagodowego. Te prace będziemy prowadzić w przyszłym 

roku – informowała D. Kozarzewska.

Materiał prasowy kampanii „Czas na polskie superowoce”

EkonomiaEkonomia

Dominika Kozarzewska, koordynatorka prac Jagodowego 

CORE TEAMU
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Aronia Innovation 2022  
Mgr Karol Pajewski
sad24.pl

21 września ub.r. w pałacu w Małej Wsi nieopodal Grójca uczestniczyliśmy w pierwszej międzynaro-
dowej konferencji poświęconej aronii – Aronia Innovation 2022. To, że odbyła się w Polsce nie mogło 
być dziełem przypadku, ponieważ Polska odpowiada za około 3/4 globalnej produkcji owoców tego 
gatunku. Konferencję zdominowały przede wszystkim dwa tematy. Pierwszym były wartości prozdro-
wotne aronii, które są niezrównane. Drugim – innowacyjne produkty aroniowe, które już trafiają na 
europejskie i światowe rynki. Oprócz gości z Polski, w wydarzeniu udział wzięli także goście z Turcji, 
Finlandii, Rumunii i (zdalnie) z USA.

Innowacje, innowacje,  
innowacje

Jak wykazują badania KANTAR-u, 

ponad 5 milionów Polaków regular-

nie spożywa aronie w różnych prze-

tworach. Jest to trend, który powstał 

w okresie pandemii. Jego źródeł należy 

doszukiwać się w budowaniu odporno-

ści, na którym skupiliśmy się w trakcie 

pandemii. Niemniej, pandemia powoli 

ustaje, a trend spożycia aronii nie ga-

śnie – co cieszy.

Polski i europejski konsument sta-

le się zmienia. W związku z tym – co 

zrozumiałe – cały czas szuka nowości.  

Odpowiedzią na jego poszukiwa-

nia są innowacyjne produkty, które  

Paweł Eggert (fot. 1) podzielił na kil-

ka grup. Nadal największą kategorią 

produktów przetworzonych są soki. 

Jeśli chodzi o soki z zagęszczonego 

koncentratu, to zajmuje się nim przede 

wszystkim duży przemysł. W kwestii 

soków tłoczonych na zimno, na rynku 

dominują małe tłocznie. Specyficzny 

smak aronii wymusza na producen-

tach mieszanie produktów z sokami 

z innych owoców takimi, jak banan,  

malina czy jabłko. Niemniej technologia 

produkcji jest coraz lepsza i gorzki smak 

jest w sokach coraz mniej wyczuwalny.

Żyjemy coraz szybciej i mamy coraz 

mniej czasu. W związku z tym – zda-

niem ekspertów – ten segment pro-

duktów przetworzonych będzie się 

najszybciej rozwijał. Zdaniem prele-

genta, bardzo perspektywiczne są 

shoty, które widujemy od kilku lat na 

stacjach benzynowych. Promowanie 

tego produktu polega na podkreśleniu 

skoncentrowania wszystkich prozdro-

wotnych właściwości aronii w małej, 

prostej i szybkiej do spożycia formie. 

Zdaniem Pawła Eggerta, kategoria tego 

typu produktów będzie się najszyb-

ciej rozwijała i promocja może polegać 

na haśle w stylu „antyoksydacyjnego 

shota”.

Ciekawą formą zagospodarowania 

aronii są słodycze. Chociaż gatunek 

jest kojarzony z cierpkim smakiem, to 

razem z wysokiej jakości czekoladą 

tworzy bardzo ciekawe połączenie. 

Takie słodycze mają perspektywy na 

cukierniczym rynku premium i właśnie 

tak powinny być promowane. Kolejną 

odpowiedzią na szybkie tempo na-

szego życia są kapsułki. Zawierają one 

sproszkowany liofilizat z aronii, dzięki 

czemu są łatwą i szybką formą na po-

danie antyoksydantów. Pomysłów jest 

znacznie więcej. Aronie możemy mik-

sować z innymi owocami w musach, 

podawać ją do energetycznych bato-

nach, robić chałwy, kosmetyki, nalewki 

wina i wiele innych produktów. 

Zdecydowanie najciekawszą formą 

podania aronii, o jakiej mówił prele-

gent, są kapsułki wyprodukowane 

przez współpracę polskiej i holen-

derskiej firmy, które wspomagają pra-

cę mózgu i percepcję. Podawane są 

graczom komputerowym na mistrzo-

stwach świata w tej właśnie dyscypli-

nie. Chociaż wydaje nam się to nieco 

abstrakcyjne, to takie produkty już są 

na rynku. Produkt powstał przy współ-

pracy polskiej firmy Greenvit.

Aronia to niezrównane  
właściwości prozdrowotne

Prof. Iwona Wawer (fot. 2) rozpoczęła 

swoje wystąpienie o stwierdzenia, że 

„aronia to polski czarny skarb”, który 

jej zdaniem nie jest jeszcze doceniony, 

ani do końca odkryty. Dlaczego aro-

nia jest superowocem? Superowoc to 

taki owoc, który ma potrzebne orga-

nizmowi składniki w dużych ilościach. 

Jeśli spojrzymy na listę superowoców, 

to okazuje się, że większość z nich to 

owoce jagodowe. Zachodzi tu również 

kolejna prawidłowość: najwięcej proz-

drowotnych właściwości mają ciem-

ne owoce jagodowe, a więc aronia, 

borówka, żurawina, rokitnik, czarna 

porzeczka… Prelegentka kontynuowa-

ła pytania kierowane do sali. Czemu 

najzdrowsze są owoce jagodowe? Są to 

objętościowo małe owoce, ale bardzo 

nasycone cennymi substancjami w sto-

sunku do swojej masy. Stąd właśnie 

określenie „superberries”.

Aronia ma unikalny skład chemiczny. 

W 100 gramach owoców jest nawet  

1 gram związków polifenolowych, wy-

jątkowo dużo antocyjanów, które nada-

ją jej właśnie ten ciemny kolor. Owoce 

zawierają też dużo tanin, którym aronia 

zawdzięcza specyficzny smak, z powo-

du którego nie specjalnie nadaje się do 

spożycia w postaci świeżej. Ponadto 

ma ona wiele innych cennych substan-

cji, czy witamin z grupy B. 

Pani prof. I. Wawer jest chemikiem, 

więc na przykładzie kilku wzorów 

chemicznych wyjaśniła zebranym go-

ściom właściwości antyoksydacyjne 

aronii. Związki, które są w niej zawarte 

powodują, że aronie można uznać za 

antyoksydacyjną bombę. Zestawia-

jąc owoc aronii z innymi gatunkami 

jagodowymi pod względem właści-

wości antyoksydacyjnych, jest ona 

bezsprzecznie na prowadzeniu. Niska 

popularność aronii wynika przede 

wszystkim z jej specyficznego smaku. 

Chociaż zwykło się mówić, że coś co 

jest zdrowe nie musi być dobre, to zda-

niem prelegentki w przypadku owo-

ców to przysłowie nie do końca ma 

zastosowanie, ponieważ konsumenci 

w pierwszej kolejności wybierają te 

atrakcyjnie pod względem smaku 

produkty, jak borówka czy banan. 

W związku z tym coś musimy zrobić, 

aby ten niezwykle zdrowy superowoc 

trafił do szerszego grona konsumentów 

i w związku z tym potrzebne są bez 

wątpienia nowe, smaczne produkty.

Na jakie schorzenia pomaga?

Na świecie są setki badań i publikacji 

naukowych na temat prozdrowotnych 

właściwości gatunku, a także przy-

datności przetworów w profilaktyce 

wielu chorób. Głównym z nich jest po-

zytywny wpływ aronii na układ krą-

żenia, a przede wszystkim na szybkie, 

skuteczne i naturalne obniżanie ciśnie-

nia krwi w organizmie człowieka. Sok 

z aronii w zależności od osoby może 

obniżyć skurczowe i rozkurczowe ci-

śnienie w organizmie o 7 do 10 mm 

słupka rtęci. Natomiast regularne 

picie soku z aronii powoduje obni-

żenie ciśnienia nawet o 20 mm słup-

ka rtęci. W związku z powyższym dla 

osób na granicy nadciśnienia może to 

być skuteczną formą profilaktyki bez 

konieczności sięgania po farmakologię.

Aronia działa również przeciwzakrze-

powo, a także zapobiega powstawaniu 

zmian miażdżycowych w organizmie, 

zmniejsza poziom cholesterolu LDL 

i trójglicerydów. Kolejne dziesiątki prac 

naukowych udowadniają jej zbawienny 

wpływ na układ krążenia.

Ale to nie koniec, zdaniem Pani Profesor 

przetwory z aronii powinni spożywać 

regularnie również osoby z cukrzycą, 

zwłaszcza typu II. Substancje zawar-

te w aroniach stymulują wydzielanie 

insuliny w naturalny sposób, a kwas 

chlorogenowy spowalnia wchłanianie 

cukrów. Zatem w tym przypadku pro-

filaktyka również może nas uchronić 

przed leczeniem farmakologicznym. 

Silne działanie antyoksydacyjne spra-

wia, że ma ona również właściwości 

profilaktyczne z punktu widzenia za-

chorowań na nowotwory. Naukowcy na 

całym świecie udowodnili również, że 

w pozytywny sposób wspomaga che-

mioterapię. Zmniejsza efekty ubocz-

ne przy wspomnianej chemioterapii 

i radioterapii. Wszystkie te informacje 

warto wykorzystać do promowania 

produktów, które muszą być standa-

ryzowane pod względem zawartości 

leczniczych substancji. 

Goście z zagranicy

Konferencja była międzynarodo-

wa, w związku z tym musieli w niej 

EkonomiaEkonomia

Fot. 1. Paweł Eggert, organizator kon-

ferencji, szkółkarz i plantator aronii 

Fot. 2. Prof. Iwona Wawer, naukowczy-

ni od lat promująca aronię ze względu 

na jej właściwości prozdrowotne 
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uczestniczyć goście z zagranicy. Właści-

ciel firmy Aronia Charlottenburg z Ru-

munii (fot. 3) opowiedział zebranym 

gościom swoją drogę od małej planta-

cji w turystycznej wiosce do firmy o za-

sięgu ponadnarodowym z obrotami na 

poziomie 7 milionów euro rocznie. Co 

ciekawe konsumenci w Rumunii naj-

bardziej preferują najbardziej gorzkie 

soki. I – choć wydawać by się mogło że 

w Finlandii jest znacznie mniej słońca 

to – sok z fińskich owoców jest znacz-

nie słodszy. Opowiadali o tym właści-

ciele plantacji Finnish Supperberries  

(fot. 4), którzy produkują sok i aronio-

wy proszek z wytłoków w konwencji  

zero waste. Słodycz fińskiego soku wy-

nika z krótkiego i intensywnego lata 

oraz bardzo dużej ilości słońca za ko-

łem podbiegunowym. 

Właścicielka firmy Dr Aronia z Turcji 

(fot. 5) – jak sama mówi – ma bzika na 

punkcie aronii, co widać w produktach 

oferowanych przez jej firmę. Bardzo 

popularnym produktem cukierniczym 

w Turcji jest chałwa i właścicielka firmy 

postawiła właśnie na aroniową chałwę. 

Ponadto można było skosztować kre-

mu w rodzaju Nutelli z aronii, kandy-

zowanych owoców w białej i ciemnej 

czekoladzie oraz czegoś w rodzaju aro-

niowej galaretki ze słodką posypką. 

Wszyscy prelegenci zwracali uwagę 

na konieczność nowoczesnego mar-

ketingu i komunikowania się z poten-

cjalnymi konsumentami przez social 

media. Jak sami mówią, na początku 

swojej przygody z przetwórstwem aro-

nii bez relatywnie taniego marketin-

gu w mediach społecznościowych nie 

byliby w stanie dotrzeć do szerszego 

grona odbiorców niż najbliżsi sąsiedzi 

i okolica. 

Trochę historii

Odpowiadamy za 75% globalnej 

produkcji aronii, zatem jesteśmy nie-

kwestionowanym liderem na rynku 

surowca w skali światowej. Można 

zadać pytanie, czemu tak się stało, 

że owoc który rodzimie występuje 

w Ameryce Północnej w tak dużym 

stopniu zawojował Polskę? O historii 

aronii krótko opowiedział Piotr Eggert 

(fot. 6). Naturalnie gatunek występuje 

w największych skupiskach na pogra-

niczu Kanady i Stanów Zjednoczonych, 

w Krainie Wielkich Jezior. Co ciekawe 

uprawą na przestrzeni wieków nigdy 

nie zajmowali się Amerykanie, a rdzen-

na ludność Ameryki Północnej – India-

nie. Popularność tam zaczęła zyskiwać 

dopiero kilkadziesiąt lat temu. 

Aronia do Europy przybyła w XIX wieku. 

Pierwsze wzmianki o gatunku znajdzie-

my w zapiskach z ogrodu botanicznego 

w Petersburgu w 1834 roku. Do końca 

XIX wieku była uprawiana jedynie jako 

roślina ozdobna. Dopiero na przełomie 

wieku XIX i XX zaczęto się intereso-

wać się nią, jako rośliną owocodajną.  

Z Petersburga w latach 40. ub.w. aronia 

powędrowała na Ałtaj, gdzie założo-

no pierwszą plantację. Ta składała się  

z zaledwie 1000 krzewów. Przez kolej-

ne dziesięciolecia w Związku Radziec-

kim robiono różnego rodzaju bada-

nia nad gatunkiem, na przykład nad  

przydatnością aronii w leczeniu róż-

nych chorób. 

Pan Piotr Eggert jako pierwszy w Pol-

sce naukowo zajął się aronią w roku 

1975. Rok później założono pierwszą 

plantację i od tego wszystko się za-

częło. Zainteresowanie rolników aro-

nią w Polsce notujemy dopiero mniej 

więcej od połowy lat 80. ub.w. Wtedy 

były już opracowane zarówno metody 

uprawy, jak i rozmnażania. Uwieńcze-

niem 47-letniej pracy prelegenta jest 

pierwsza polska odmiana aronii. 

Rozwój i ekspansja

Od połowy lat 80. ub.w. mówimy 

o intensywnym rozwoju produkcji 

i ekspansji gatunku w Polsce. Zaczęły 

tworzyć się szkółki i powstawało coraz 

więcej plantacji. Razem z nimi powoli 

rozwijało się również przetwórstwo 

owoców. Wraz ze wzrostem liczby plan-

tatorów i wolumenu produkowanych 

w Polsce owoców, w 2013 r. powstało 

Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii 

ARONIA POLSKA. W 2016 r. natomiast 

we współpracy z Instytutem Ogrod-

nictwa w Skierniewicach stworzona 

została pierwsza metodyka integro-

wanej produkcji aronii. 

Dlaczego w Polsce uprawiamy 
najwięcej aronii na świecie? 

Zdaniem Pawła Eggerta, najważ-

niejszym czynnikiem są warunki 

klimatyczne, które bardzo odpowia-

dają aronii, a także jej starszej siostrze 

– borówce. Przykład aronii i innych ga-

tunków w odniesieniu do pozycji Polski 

w światowej produkcji udowadniają, że 

nasz klimat bardzo odpowiada wszyst-

kim gatunkom owoców jagodowych. 

Nie bez znaczenia jest również pomoc 

naukowców i instytutów w hodowli 

nowych odmian oraz kolejnych opra-

cowań metodyki produkcji. 

Jeśli spojrzymy na liczby, to w ubiegłym 

roku w Polsce aronie były uprawiane na 

14 tys. hektarów. Jest to stabilny po-

ziom, w którym nie widać wyraźnego 

trendu zwyżkowego, ani spadkowego. 

Plantacje znajdują się głównie w woje-

wództwie mazowieckim, łódzkim i lu-

belskim. Posiadając tak ogromne ilości 

surowca warto się spotykać właśnie 

w takich konferencjach, żeby omówić 

kierunki rozwoju branży tak, aby jak 

najwięcej wartości dodanej z produkcji, 

a dokładnie z przetwórstwa trafiało do 

producentów. Niestety w panującym 

modelu na polskim rynku wartość do-

dana trafia przede wszystkim do du-

żego przetwórstwa. Kolejnym celem 

konferencji jest stworzenie w Polsce 

klimatu dla małego przetwórstwa. 

Wyobraźmy sobie sytuację, że stu, 

dwustu czy trzystu nowych, małych 

przetwórców, a każdy z nich skupu-

je i przetwarza 30, 100 czy 500 ton  

owoców aronii. Wartość dodana  

ze sprzedaży przetworzonych pro-

duktów zostaje w kraju i jest inwesto-

wania na również w kraju. W związku 

z powyższym zwiększa się zarówno 

konkurencyjność w zakupie produk-

tu, co poprawia pozycję mniejszych 

plantatorów. 

Konferencję sfinansowano ze środków 

Funduszu Promocji Owoców i Warzyw 

w ramach realizacji przez Krajowy 

Związek Grup Producentów Owoców 

i Warzyw kampanii „Czas na polskie 

superowoce! Edycja IV”.

EkonomiaEkonomia

Fot. 3. Cristian Tircus, właściciel firmy 

Aronia Charlottenburg z Rumunii 

Fot. 5. Aylin Kalafatoglu, właścicielka 

firmy Dr Aronia z Turcji 

Fot. 6. Piotr Eggert, właściciel szkółki 

i plantacji aronii, pionier w branży 

aroniowej

Fot. 4. Gallina i Jan-Ole Sandås, właściciele plantacji Finnish Supperberries
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Złote innowacje  
nagrodzona kampania 
Złote Innowacje FMCG & Retail to największy na polskim rynku konkurs konsumencki, wyłaniający 
innowacyjne produkty i usługi. Nagradzane zostają rozwiązania, które uatrakcyjniły rynek spożywczy, 
zrewolucjonizowały podejście do zakupów i bezpośrednio wpłynęły na zachowania kupujących. Nagrodę 
„Złotej Innowacji FMCG 2022” otrzymał projekt „Czas na polskie superowoce!” – kampania promująca 
codzienną konsumpcję owoców jagodowych. Projekt jest finansowany z Funduszu Promocji Owoców 
i Warzyw. Finałowa Gala, podczas której ogłoszono wyniki odbyła się 25 października ub.r. w Teatrze 
Kamienica w Warszawie.

u Jagodowe obok Żabki, Lodów 

Ekipy i Rześkiego Rokitnika. Obok 

kampanii promującej polskie supero-

woce wśród nagrodzonych są projekty 

pokazujące kierunek, w jakim rozwijać 

się będzie handel. Żabka Eko Smart to 

sklep laboratorium, w którym – nie-

jednokrotnie jako pierwsza firma na 

świecie – Żabka testuje 20 przyjaznych 

środowisku rozwiązań. Eurocash otrzy-

mał nagrodę za IPH – przełomową apli-

kację dla sklepów, a firma Koral za lody 

Ekipa. Wśród nowości spożywczych 

produkty Oshee, Mlekovity, Wedla 

i marka Żubrówka za najnowszą wersję 

„Rześki Rokitnik”.

„Złote Innowacje FMCG & Retail” to cy-

kliczny konkurs wyłaniający co roku 

produkty i usługi, które pojawiając się 

na rynku, wyróżniły się wyjątkowym 

stopniem innowacyjności. O zwycię-

stwie decydują konsumenci, którzy 

w internetowym badaniu wybierają 

najbardziej nowatorskie rozwiązania. 

u Dlaczego promocja owoców ja-

godowych jest innowacyjna? Orga-

nizatorzy docenili formułę i ekspan-

sywność tego projektu. Plantatorzy 

owoców jagodowych zdecydowanie 

porzucili orientację produkcyjną. Kil-

ka lat temu zaczęli od integracji wokół  

„1 LIPCA – Dnia Polskiej Borówki”, dziś 

swoistą sztafetę tworzy 11 gatunków. 

Obok borówki, truskawka, jagoda kam-

czacka, agrest, malina, czarne i czerwo-

ne porzeczki, jeżyna, aronia, rokitnik 

i minikiwi. Razem promują „codzienną 

konsumpcję”. Nazywamy to jagodową 

sztafetą, ponieważ celem jest ciągłość. 

Świadome, płynne przejście milionów 

konsumentów, z sezonu jednego owocu 

w sezon drugiego – mówił Witold Bogu-

ta (fot. 1), Prezes Zarządu Krajowego 

Związku Grup Producentów Owoców 

i Warzyw. 

Nagroda była szansą by przypomnieć, 

że owoce jagodowe, o których mowa, są 

charakterystyczne dla naszego klimatu. 

Tak wielu gatunków nie uprawia się ni-

gdzie na świecie. Może stąd ta energia 

i determinacja. Obok świeżych owoców, 

promowane są przetwory, wypieki, lody, 

w tym roku doszły jagodowe alkohole 

i Berry Fest. Projekt łączy producentów, 

ludzi sportu, kucharzy, lekarzy i dietety-

ków. Wszyscy zachęcamy do jedzenia 

owoców jagodowych codziennie – dodał 

Witold Boguta.

W realizację projektu zaangażowało 

się wielu producentów i organizacji. 

Partnerami Krajowego Związku Grup 

Producentów Owoców i Warzyw są 

Stowarzyszenie Plantatorów Borówki 

Amerykańskiej SPBA, Stowarzyszenie 

Plantatorów Truskawki, Stowarzysze-

nie Plantatorów Jagody Kamczackiej, 

Polskie Stowarzyszenie Plantatorów 

Porzeczek, Krajowe Zrzeszenie Plan-

tatorów Aronii ARONIA POLSKA oraz 

Stowarzyszenie Plantatorów MiniKiwi. 

Fundacja Promocji Polskiej Borówki jest 

od początku partnerem merytorycz-

nym nagrodzonego projektu.

u Innowacje w duchu eko. Nagrodę 

wręczono podczas wydarzenia pod 

nazwą INNOVATION DAY. W 5 pane-

lach dyskusyjnych eksperci z branży 

FMCG & retail omawiali najważniej-

sze wyzwania rynkowe. Konferencja 

odpowiadała na pytanie, jak kształtują 

się innowacje w branży FMCG, retailu, 

logistyce oraz w sektorze opakowań. 

Tegoroczny Innovation Day 2022 od-

był się pod hasłem „Zrównoważone 

innowacje w nowoczesnym biznesie”.

u Wyniki konkursu. Głosować moż-

na było na produkty podzielone na 

5 grup: SMAK, SKŁAD, OPAKOWANIE, 

ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY i CHWILE 

Z PRODUKTEM w 32 kategoriach. Do 

tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 

270 produktów. Decyzją konsumentów, 

Złotą Innowacją uhonorowano 32 pro-

dukty bądź linie, które uzyskały najwię-

cej głosów. W każdej z kategorii drugie 

i trzecie miejsca zostały nagrodzone 

wyróżnieniami. W konkursie w sposób 

szczególny podkreślono też innowacyj-

ne rozwiązania retail, które w ostatnim 

roku wpłynęły na rozwój handlu. Jury 

nagrodziło 12 rozwiązań, a laureatom 

wręczono statuetki potwierdzające 

zdobycie Złotej Innowacji.

Oprócz nagród konsumenckich jury 

konkursu zdecydowało się przyznać 

specjalne Nagrody Kolegium Redakcyj-

nego, by docenić produkty i koncepty, 

które w sposób wyjątkowy wpłynęły 

na kształt oferty produktowej, dzięki 

swej innowacyjności. W tej kategorii 

nagrodzono przedsięwzięcie „Czas na 

polskie superowoce!”.

Gratulujemy producentom owoców 

jagodowych i pozostałym laureatom 

(fot. 2).

Partnerami wydarzenia były firmy S.I.G., 

Modern Expo Group, BNP Paribas Bank 

Polska oraz Stowarzyszenie Polska 

Wódka PVA, MAGO i FM Logistic.

Opracowanie komunikatu  

sfinansowano ze środków Funduszu 

Promocji Owoców i Warzyw w ramach 

realizacji przez Krajowy Związek Grup 

Producentów Owoców i Warzyw  

kampanii „Czas na polskie  

superowoce! Edycja IV”. 

Projekt realizowany jest pod  

honorowym patronatem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

EkonomiaEkonomia

Fot. 1. Witold Boguta (KZGPOiW; z lewej) oraz Maciej Dolata (INSPIRE smarter 

branding)

Fot. 2. Uczestnicy wydarzenia „Złote Innowacje FMCG & Retail” 
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Zero pozostałości: czy to dobry  
komunikat dla konsumenta?
W odpowiedzi na rosnące obawy o zdrowie konsumentów 

owoców i warzyw, grupa francuskich firm podjęła inicja-

tywę na rynku francuskim określaną jako etykieta „zero 

pozostałości”. Mam jednak wątpliwości, czy faktycznie ten 

komunikat jest dobrą koncepcją marketingową?

Etykieta „Zero Pesticide Residue Label” (fot.) jest stosowana 

na wszystkich owocach i warzywach zawierających nie więcej 

niż 0,01 mg na kilogram pozostałości substancji czynnych 

pestycydów, co jest najniższym możliwym do określenia 

poziomem, przy zastosowaniu niezależnych testów. Mówi 

się, że „zerowa pozostałość pestycydów” to trzecia ścieżka 

pomiędzy rolnictwem konwencjonalnym a ekologicznym. 

Przypomnę tu, że pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć, jest 

to, że nawet żywność oznaczona jako „wolna od pestycydów” 

nie jest naprawdę od nich wolna. Pozostałości pestycydów 

są wszędzie w środowisku i nie ma możliwości wyprodu-

kowania żywności na dużą skalę, która nie zawierałaby śla-

dów tych zanieczyszczeń. Pozostałości mogą być również 

obecne w żywności na poziomach poniżej limitów detekcji 

powszechnie stosowanych metod badawczych. „Brak wy-

krycia” lub „poniżej poziomu kwantyfikowalnego” to nie to 

samo, co „zero”.

Proces produkcji owoców i warzyw w systemie „zero pozo-

stałości” różni się od rolnictwa ekologicznego, ponieważ 

dopuszcza stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, 

nawozów mineralnych, produktów do biologicznej ochrony, 

ale w kontrolowanych i zwykle bardzo niskich dawkach.

Proces „Zero Residue” rozpoczął się we Francji w 2017 roku 

wraz z wprowadzeniem na rynek pomidorów i truskawek 

Paysan de Rougeline (Rolnicy Południowej Francji) o ze-

rowych poziomach pozostałości ś.o.r. Od tego czasu do 

kolektywu dołączyły kolejne firmy, pochodzące z różnych 

regionów Francji i produkujące różne artykuły, w tym Blue 

Whale, eksporter jabłek, zlokalizowany w Montauban; Océa-

ne, spółdzielnia z Nantes uprawiająca pomidory, ogórki, 

roszponkę i pory; specjalista w produkcji ziemniaków Pomme 

Alliance z Orly; Larrère – producent marchwi z Landes; Fruits 

et Compagnie, plantatorzy owoców pestkowych i ziarnko-

wych w Gard oraz firma środków Lindor, producent jabłek 

z rejonu Limousin.

W lutym 2018 r. ci producenci owoców i warzyw z całej 

Francji dołączyli do inicjatywy i wprowadzili nową etykietę 

gwarantującą konsumentowi produkt wolny od pozostałości 

pestycydów. Firmy należące do kolektywu zostały nazwane 

Nouveaux Champs (mistrzowie nowicjusze), a ich produkcja 

stanowiła 10% francuskiej konsumpcji, planowano zwiększyć 

ten udział do 20% w ciągu pięciu lat. We Francji w ciągu roku 

od wprowadzenia znaku, przyjęło go 3 tysiące producentów.

W 2018 r. spodziewano się sprzedać 300 tys. ton owoców 

i warzyw pod etykietą „Zero Residue”, w sumie 11 gatunków 

warzyw (w tym szparagi, cebula, czosnek, szalotka i rzeżucha) 

i 12 gatunków owoców (w tym banany, truskawki, maliny, 

figi, kiwi, melony i minimelony).

Osiągnięcie celu zerowych pozostałości pestycydów jest 

bardziej kosztowne dla producentów i wiąże się z większym 

ryzykiem, wymaga stosowania odpornych odmian, dobrych 

praktyk rolniczych, dostosowanego sprzętu produkcyjnego, 

zintegrowanej ochrony biologicznej oraz zarządzania i wzbo-

gacania naturalnej flory i fauny. Z tego powodu produkty 

opatrzone tym znakiem będą miały wyższą cenę.

Niektórzy krytycy twierdzą jednak, że reagowanie w taki 

sposób na sugestie, że produkty zawierające pozostałości 

poniżej maksymalnego dopuszczalnego poziomu są nie-

bezpieczne, grozi pogorszeniem postrzegania wszystkich 

produktów nie zawierających zerowych pozostałości.

Dorota Łabanowska-Bury

Ile kosztowało nas  
wyprodukowanie  
kilograma owoców?
Mgr Karol Pajewski
sad24.pl

Żaden producent owoców jagodowych nie zaprzeczy, że w minionym sezonie znacząco wzrosły koszty 
produkcji. Warto sprawdzić, ile dokładnie kosztowało wyprodukowanie każdego kilograma owoców, 
w zależności od gatunku.

Podczas debaty na konferencji Jago-

dowe Trendy 2022, dr Dariusz Paszko 

(UP w Lublinie) zaprezentował swoje 

dokładne wyliczenia dotyczące głów-

nych gatunków jagodowych. Zamiesz-

czona tabela przedstawia procento-

wy wzrost ogólnych kosztów uprawy 

w tym roku w porównaniu z sezonami 

2020 i 2021.

W pierwszej kolumnie po prawej wi-

dzimy natomiast jednostkowy koszt 

wyprodukowania każdego kilograma, 

w zależności od gatunku i technologii 

uprawy. Można zauważyć ciekawą 

prawidłowość. Najniższe procentowo 

wzrosty kosztów produkcji dotyczą 

najdroższych (w wyprodukowaniu) 

gatunków, czyli malin deserowych 

w tunelach i borówek.

Jeśli chodzi o maliny, których ceny 

niewątpliwie budziły w tym sezonie 

najwięcej emocji, w przypadku od-

mian jesiennych sprzedaż do punktów 

skupu była nieopłacalna (poniżej kosz-

tów produkcji) od połowy września. 

Wówczas ceny skupu spadły wyraźnie 

poniżej 10,00 zł/kg. Natomiast średnia 

z całego sezonu wyniosła w zależności 

od odbiorcy od 11,00 do 12,00 zł/kg.

Na dane naukowca z Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie warto 

spojrzeć także w kontekście borówek. 

Koszt produkcji kilograma w minionym 

sezonie przy plonie 10 ton z hektara 

wyniósł 10,90 zł. Cena skupu borówek 

luzem przez grupy producenckie przez 

wiele tygodni oscylowała na podob-

nym poziomie, od 10,00 do 12,00 zł/kg,  

czyli na granicy opłacalności.

Kalkulacja wzrostu kosztów uprawy roślin jagodowych
Wyszczególnienie Przeciętne koszty 

uprawy w tys. zł/ha
Wzrost kosztów uprawy 

2022/2020–2021
w % 

Koszt jednostkowy 
w zł/kg
2022 r.2020/2021 2022

Maliny deserowe w tunelu (plon ok. 18 t/ha) 185,0 220,0 20,1 12,2

Maliny letnie (plon ok. 10 t/ha) 50,6 68,0 35,7 6,8

Maliny jesienne (plon ok. 18 t/ha) 45,7 61,6 36,3 7,7

Truskawki deserowe w gruncie na zagonach 
(plon ok. 18 t/ha)

66,4 89,6 36,3 5,0

Truskawki w tunelu na zagonach 
(plon ok. 25 t/ha)

148,4 177,8 21,0 7,1

Truskawki w tunelu na rynnach (plon ok. 18 t/ha) 188,9 243,0 29,9 6,1

Borówki (plon ok. 10 t/ha) 89,2 109,0 24,0 10,9

Ekonomia

Źródło: prezentacja dr. Dariusza Paszko

Na włoskim rynku nie brakuje już truskawek oznaczonych 

jako „zero pozostałości”
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Sezon na truskawki 
szklarniowe 
Dorota Łabanowska-Bury

Choć znacznie wzrosły koszty produkcji truskawek w okresie zimowym i wczesnowiosennym, to Belgia 
i Holandia nadal dostarczają owoców z upraw szklarniowych poza tradycyjnym sezonem ich podaży. 
Jest to poniekąd tradycja, aby truskawki były obecne na półkach sklepowych i na stołach mieszkańców 
krajów Beneluksu. Jednym z takich producentów jest Raf Qurijnen (fot. 1). Zwiedzanie jego gospodarstwa 
w Loenhout było jednym z punktów programu Międzynarodowego Sympozjum Truskawkowego w 2022 r. 

Jeden ze 160 

Gospodarstwo, którego właścicielami są Raf Qurijnen i jego 

małżonka – Marleen, jest jednym ze 160 należących do ko-

operatywy Hoogstraten. Dzięki takim plantatorom jak on, 

firma może dostarczać wysokiej jakości owoców do swoich 

odbiorców w kraju i zagranicą. Raf przez osiem lat zdobywał 

doświadczenie w zakresie produkcji truskawek, aby później 

móc założyć swoją własną plantację, praktycznie od zera. Ale 

nie jest to typowe gospodarstwo. Jest to wysoko zaawan-

sowana produkcja, która od 2003 roku dostarcza wysokiej 

jakości truskawek, także poza standardowym sezonem. 

Produkcja odbywa się wyłącznie pod osłonami – w szklarni 

(fot. 2) i w tunelach. Produkcja trwa tutaj 10 miesięcy w roku. 

Uprawa jest prowadzona na wysokich stelażach, na których 

są ustawiane albo pojemniki z substratem (fot. 3), albo worki 

wypełnione podłożem. Materiałem nasadzeniowym są uko-

rzenione rośliny, tzw. plugi (fot. 4). 

Ciągłe udoskonalanie technologii 

Początkowo plantacja zajmowała 1,3 ha i była to szklarnia. 

Dalsze inwestycje to m.in. budowa tunelu foliowego, który 

dziś ma powierzchnię 1,2 ha. Taki podział plantacji pozwala w dużym stopniu nie tylko na rozłożenie w czasie produkcji 

owoców, lecz także na uniknięcie ewentualnego ryzyka zwią-

zanego z nieoczekiwanymi wydarzeniami, m.in. chwilowymi 

brakami kadrowymi czy skokami temperatury. Gdy nadarzyła 

się okazja, w 2016 r. Raf kupił kolejny obiekt po sąsiedzku od 

plantatora pomidorów. Wówczas powierzchnia pod uprawę 

truskawki wzrosła o kolejne 1,3 ha pod szkłem. Ogrzewanie 

w tym obiekcie jest realizowane za pomocą nowoczesnego 

systemu odzysku energii z ziemi za pomocą pomp ciepła. 

Produkcja dobrze zaplanowana 

Całkowita roczna produkcja w tym gospodarstwie to 

800 ton. W uprawie są tylko dwie odmiany: ‘Elsanta’ 

i ‘Sonata’. Plantator uważa, że te dwie odmiany spełnia-

ją wymagania konsumentów w krajach Beneluksu pod 

względem smaku i jakości, a także trwałości na półce skle-

powej. Ponadto można w łatwy sposób ustawić produkcję 

szklarniową i przewidywać plonowanie w danym czasie  

(fot. 5). W gospodarstwie Rafa Qurijnena przyjęto schemat 

sadzenia truskawek z przewidywaniem zbiorów na dany 

okres roku. Można powiedzieć, że produkcja odbywa się 

zgodnie z kalendarzem dostaw. W 2022 r. pierwsze owoce 

zebrano 3 marca, a zbiory miały się zakończyć 31 grudnia 

(tabela 1). Jest to dobry schemat pozwalający kooperatywie 

zaplanować zbyt owoców do poszczególnych odbiorców, 

a także określenie liczby pracowników niezbędnych do 

zebrania truskawek. 

Oszczędności wody 

Nawożenie i nawadnianie roślin jest w pełni zautomaty-

zowane (fot. 6). Nawożenie realizowane jest wyłącznie za 

Fot. 1. Raf Qurijnen i jego małżonka – Marleen Fot. 2. Szklarniowa produkcja truskawek 

Fot. 3. Truskawki są uprawiane w pojemnikach wypełnio-

nych substratem 
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lepowych (fot. 7), co pomaga w podejmowaniu decyzji do-

tyczących ewentualnego prowadzenia zabiegów ochrony. 

W kwestii ochrony przed szkodnikami, jak m.in. przędziorki, 

ważną rolę odgrywa wprowadzanie wrogów naturalnych 

szkodników – parazytoidów i drapieżców. Jest to już od wielu 

lat sprawdzona strategia w ochronie truskawki (fot. 8; tab. 2). 

Pod osłonami problemem może być wysoka presja chorób. 

O ile ochrona przed szarą pleśnią, zdaniem doradców, jest 

możliwa za pomocą biologicznych środków ochrony roślin 

wspomaganych przez substancje czynne fungicydów w okre-

sach wyższej presji, to walka z mączniakiem bywa wyzwa-

niem. Powodem są sprzyjające sprawcy choroby warunki 

panujące w obiektach szklarniowych. Plantatorzy należący 

do kooperatywy Hoogstraten od kilku lat testują w swoich 

obiektach technikę ograniczania mączniaka prawdziwego 

truskawki za pomocą promieniowania UV-C. Raf Qurijnen 

testuje autonomicznego robota marki Bogaerts (fot. 9). 

Okazuje się, że przy odpowiednio dobranych parametrach 

ProdukcjaProdukcja

pomocą systemu kroplowego. W przypadku każdego cy-

klu stosowany jest inny sposób dokarmiania roślin. Chodzi 

przede wszystkim o to, aby dopasować program i zawartości 

poszczególnych składników do fazy rozwojowej i uprawianej 

odmiany. W jednym dniu system może realizować pięć róż-

nych programów nawozowych. Inne są wymagania roślin tuż 

po posadzeniu, w okresie kwitnienia czy w czasie zbiorów. Na 

bieżąco we wszystkich lokalizacjach są mierzone parametry 

EC i pH w podłożu. 

Ciekawe jest zarządzanie wodą w gospodarstwie. Większość 

stanowi woda opadowa gromadzona w zbiornikach o po-

jemności 22 mln litrów. W gospodarstwie funkcjonuje z po-

wodzeniem zamknięty system nawadniania, w którym woda 

drenażowa jest gromadzona, dezynfekowana i wprowadzana 

ponownie do obiegu. W każdym cyklu skład wody jest anali-

zowany pod kątem zawartości składników pokarmowych, aby 

w odpowiedni sposób zarządzać nawożeniem (fertygacją). 

Ochrona pod kontrolą 

Jak twierdzą doradcy w gospodarstwach pod osłonami, 

ochrona roślin w obiektach jest łatwiejsza niż w przypadku 

upraw  w gruncie. Dotyczy to przede wszystkim szkodników, 

jak wciornastki czy mączliki. Pod osłonami mogą one być 

w łatwy sposób monitorowane za pomocą żółtych tablic 

Pustkowa Góra 11, 95-073 Grotniki (woj. łódzkie) • tel. kom. Mariola Wójcicka 608 339 666 • Marta Szczykutowicz 504 068 258     www.agro-trus.pl

KWALIFIKOWANA SZKÓŁKA SADZONEK TRUSKAWEK

SADZONKI TRUSKAWEK
ZIELONE, FRIGO, MINI TRAY

TRADYCJA                DOŚWIADCZENIE    GWARANCJA ZDROWOTNOŚCI

RUMBA, GRANDAROSA, PANVIK
  FLORENCE, HONEOYE, ELSANTA

Tabela 1. Schemat produkcji truskawek w gospodarstwie w Loenhout

Obiekt Powierzchnia uprawy (m2) Odmiana Data sadzenia Początek zbioru Koniec zbioru 

1
Szklarnia

13 000
13 000

‘Elsanta’
‘Elsanta’

16.08.2021 r.
16.08.2021 r.

6.04.2022 r.
28.09.2022 r.

17.05.2022 r.
31.12.2022 r.

2
Szklarnia

13 000
13 000
13 000

‘Elsanta’ 
‘Elsanta’
‘Elsanta’

12.08.2021 r.
26.05.2022 r.
12.08.2022 r.

6.04.2022 r.
9.07.2022 r.

26.09.2022 r.

21.05.2022 r.
10.08.2022 r.
31.12.2022 r.

3
Tunel 
foliowy 

10 800
1666

12 500

‘Elsanta’
‘Sonata’
‘Elsanta’

2.03.2022 r.
2.03.2022 r.
7.07.2022 r.

25.05.2022 r.
25.05.2022 r.
14.08.2022 r.

4.07.2022 r.
4.07.2022 r.
30.11.2022 r.

4 
Szklarnia 

20 800
10 000
10 800
20 800

‘Sonata’
‘Elsanta’
‘Elsanta’
‘Elsanta’

21.12.2021 r.
30.04.2022 r.
10.06.2022 r.
18.08.2022 r.

3.03.2022 r.
27.06.2022 r.
18.07.2022 r.
1.10.2022 r.

10.05.2022 r.
15.08.2022 r.
15.08.2022 r.
19.12.2022 r.

Fot. 4. Materiałem nasadzeniowym są ukorzenione rośliny, 

tzw. plugi

Fot. 7. Monitoring liczebności szkodników za pomocą żół-

tych tablic lepowych 

Fot. 6. Nawożenie i nawadnianie roślin jest w pełni zautoma-

tyzowane

Fot. 5. Plonowanie truskawki w końcu września 

Tabela 2. Biologiczna ochrona truskawki przed szkod-
nikami – program stosowany w szklarniach 

Szkodnik Wróg naturalny Uwagi do wpro-
wadzania

Przędziorki Neoseiulus californicus 1 saszetka/m.b.

Phytoseiulus persimilis 36 szt./m2

Wciornastki Amblyseius cucumeris 1 saszetka/3 m.b.

Wciornastki 
i mączliki 

Amblydromalus  
limonicus 

doraźnie na 
początku i końcu 
rzędów 

re k l a m a
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Ule Agrobio: 
trzmiele dla Twojej 
plantacji
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zabiegu można skutecznie ograniczyć chorobę i całkowicie 

ograniczyć fungicydy. Dodatkowo nie ma ryzyka uodpor-

nienia się patogenu na widmo światła UV. 

Do zapylania niezbędne są owady, które muszą być wprowa-

dzane do obiektów w postaci albo pszczół albo komercyjnie 

dostępnych trzmieli. Najlepiej, aby były to obydwa gatunki 

zapylaczy. W szklarniach można zwykle zobaczyć ule różnych 

producentów (fot. 10 a i b). 

ProdukcjaProdukcja

Dobre osłony, dobre 
przykłady z zagranicy 
Dorota Łabanowska-Bury

Klimat w Kazachstanie nie jest idealny do produkcji truskawek: umiarkowany, suchy, skrajnie kontynen-
talny. Różnice temperatur lata (do +40 °C) i zimy (do –45 °C) oraz nocy i dnia są nadzwyczaj duże. Lato 
jest długie i gorące, zima równie długa i mroźna, natomiast wiosna i jesień są bardzo krótkie. W cen-
tralnej części Kazachstanu opady praktycznie nie występują, na północnych i południowych obrzeżach 
dochodzą zaledwie do 300 mm rocznie. Jak zatem można tam produkować wysokiej jakości truskawki 
na eksport – tylko pod osłonami! 

Dobry klimat dla truskawki 

Na południu Kazachstanu, który grani-

czy z Uzbekistanem, można uprawiać 

truskawki w polu. Jest to region w któ-

rym zimy są dość łagodne i truskawki 

nie przemarzają. Można zakładać plan-

tacje późnym latem, a zbiory rozpoczy-

nać już w kwietniu. Aby przyspieszyć 

plonowanie można także wykorzystać 

niskie tunele foliowe. Dalej na zachód, 

przy granicy z Kirgistanem (Almaty) 

panują także dobre warunki do uprawy 

truskawki ze względu na sprzyjający 

klimat. Jest to teren podgórski, a pola 

usytuowane są na wysokości 1000 m.  

Uprawa jednak koncentruje się na 

starych odmianach, które w Europie 

są już dawno wycofane z produkcji,  

np. ‘Dukat’. 

Na skutek niskich opadów deszczu Ka-

zachstan należy do krajów cierpiących 

na niedostatek wody. Jest to szczegól-

nie duży problem dla producentów 

truskawek, które wymagają dużych 

dawek polewowych. Jak informował 

Azamat Zhexembiyev (fot. 1), dopiero 

od 3–4 lat plantacje są nawadniane 

kroplowo, a wcześniej do podlewania 

wykorzystywano tylko wodę z kana-

łów i rowów melioracyjnych (metoda 

zalewowa). Problem z dostępem do 

pewnego źródła wody i zbyt małych 

nakładów na systemy nawadniania 

sprawia, że w Kazachstanie nadal jest 

bardzo mały odsetek plantacji, gdzie 

truskawki dostają odpowiednio dużo 

wody do uzyskania wysokich plonów. 

Nawożenie opiera się przede wszystkim 

na stosowaniu nawozów posypowych, 

głównie saletry i soli siarczanowych. Są 

one stosunkowo tanie i łatwo dostępne. 

Dopiero kilka lat temu do Kazachstanu 

zaczęto sprowadzać nowe odmiany 

truskawki, głównie z Włoch. Były nie-

stety rozmnażane wegetatywnie, przez 

plantatorów, co spowodowało, że plony 

są niskie. Jest dodatkowo duża presja 

chorobowa, gdyż wiele patogenów jest 

przenoszonych przez sadzonki pozyski-

wane z plantacji owocujących – informo-

wał A. Zhexembiyev, prekursor uprawy 

truskawek w nowoczesnych systemach. 

Na plantacjach polowych najczęściej 

uprawianą odmianą z grupy powta-

rzających owocowanie jest ‘Albion’, 

a z czerwcowych – ‘Clery’. Te dwie 

odmiany wydają się łatwe w uprawie. 

Dodatkowo owoce mają dobrą jakość 

i mogą być sprzedawane na eksport. 

Najnowsza odmiana wprowadzona 

niedawno na niektórych plantacjach 

to ‘Allegro’ – sprawdza się dość dobrze 

w warunkach Kazachstanu. Przeciętnie 

z jednego hektara uprawy truskawki 

w gruncie plantatorzy zbierają 8 ton 

owoców, tylko najlepsi 12 ton.

Rośliny są sadzone głównie na płask. 

Dopiero kilka sezonów temu niektórzy 

Fot. 8. Biologiczne zwalczanie szkodników w szklarni 

Fot. 10. Najlepiej, aby w obiekcie zamkniętym wprowadzane 

były owady zapylające 

Fot. 9. Autonomiczny robot marki Bogaerts

Fot. 1. Azamat Zhexembiyev, prekursor 

uprawy truskawek w nowoczesnych 

systemach w Kazachstaniefo
t. 
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plantatorzy zaczęli uprawiać truskawki 

na zagonach. Cztery lata temu w Ka-

zachstanie rozpocząłem wprowadzanie 

nowych odmian truskawki, a co z tym się 

łączyło – musiałem rozpocząć prowadzić 

systematyczne doradztwo. Plantatorzy 

dopiero wtedy zaczęli myśleć w kate-

goriach jakości, zarówno sadzonek, jak 

i uzyskiwanych plonów. Rozpoczęliśmy 

od szkolenia plantatorów w zakresie 

przygotowania plantacji, wykonywa-

nia analiz gleby i wody do nawadniania  

– przekazał A. Zhexembiyev. 

Doświadczenia z NGS 

W roku 2015 zaczęliśmy uczyć się uprawy 

w szklarniach, w systemie NGS i rozumieć 

jakie może to przynieść korzyści. Teraz 

próbujemy dopasować technologie do 

naszych potrzeb, po kilku latach prób 

i błędów. Przez kilka ostatnich lat po-

dróżowałem do różnych krajów, gdzie 

uprawiano truskawki w tunelach i pod 

innymi osłonami, oglądałem plantacje 

mniej i bardziej zaawansowane w Pol-

sce, na Ukrainie, w Rosji, ale także we 

Włoszech i innych krajach zachodniej Eu-

ropy. Chciałem porównać je i dopasować 

jakiś do naszych potrzeb, w Kazachstanie  

– podsumował kilka lat przygotowań 

do produkcji szklarniowej mój roz-

mówca. NGS okazał się technologią 

dla mnie bardzo dobrą. Zdecydowa-

liśmy się w 2018 r. na budowę obiektu  

(fot. 2). Teraz mamy już 4-letnie doświad-

czenie. Wiemy, jakie odmiany uprawiać, 

jak podchodzić do nawadniania, ferty-

gacji. Chcielibyśmy, aby takich obiektów 

było u nas w kraju więcej, gdyż można 

w nich, w zaawansowanej technologii 

produkować wysokiej jakości owoce (fot. 

3). Za te owoce można żądać dużo wyż-

szych cen niż za owoce z upraw polowych. 

Ponadto plonowanie jakie możemy uzy-

skać znacznie przekracza zbiory z plan-

tacji pod gołym niebem – podsumował  

A. Zhexembiyev. 

‘Portola’ i ‘San Andreas’ – to były pierw-

sze dwie odmiany, które plantator 

zdecydował się uprawiać w systemie 

NGS. Jak podkreślał kilkakrotnie, bar-

dzo ważną kwestią jest dobór odmian 

do tego systemu. Muszą być odmiany 

o takich parametrach i charakterystyce, 

aby uzyskać najwyższe możliwe plo-

nowanie i szybki zwrot poniesionych 

kosztów. Dodatkowe kryterium wy-

boru to ich jakość i najwyższa możli-

wa zdrowotność. Nakłady na budowę 

obiektu i sama uprawę (woda, nawozy, 

robocizna) są tak wysokie, że nie można 

pozwolić sobie na brak plonowania 

lub gorszej jakości owoce. Kolejna od-

miana, jaka sprawdziła się w systemie 

NGS i jest uprawiana to ‘Sonsation’. W jej 

przypadku nauczyliśmy się, że konieczne 

jest stosowanie taśm podtrzymujących 

liście i kwiatostany, aby nie dochodziło 

do ich wyłamywania – dodał plantator. 

Na pytanie, czy NGS jest łatwym 

systemem produkcji owoców, Aza-

mat Zhexembiyev odpowiada: po 

kilku sezonach i lepszych i gorszych 

doświadczeniach zdecydowaliśmy się, 

aby z systemu NGS przejść na system, 

w którym wprowadzamy więcej podłoża 

– rośliny sadzimy w workach z podłożem 

dedykowanym do uprawy truskawki. Wy-

gląda na to, że w tej technologii produk-

cja owoców jest łatwiejsza. 

Osłony: czy warto? Czy trzeba? 

Takie pytanie zadałam specjaliście 

w zakresie nowoczesnych rozwiązań 

osłonowych, m.in. do produkcji desero-

wych owoców jagodowych. Oleg Jako-

wyszczuk (firma Imago; polski oddział 

Geothermiki S.A.; fot. 4) na pytanie: jak 

się zmienia postrzeganie producentów 

owoców miękkich w Polsce w kontek-

ście przechodzenia z produkcji polo-

wej na tę pod osłonami odpowiedział: 

to co jeszcze kilka lat temu było teorią, 

dziś jest już praktyką – novum stało się 

standardem. Okazuje się, że osłony są 

koniecznością ze względu na zmienia-

jące się warunki pogodowe, np. niskie 

opady deszczu, opady gradu, zbyt inten-

sywna operacja słoneczna, silne wiatry. 

Wszystkie te czynniki mogą negatywnie 

wpływać na wielkość plonu i jego jakość. 

Zmiana klimatu jest faktem. Warunki, 

które panują są kompletnie inne niż te, 

z którymi przychodziło nam się zmierzyć 

10 lat temu. Dziś tunele, które są dedy-

kowane do produkcji owoców miękkich 

także trzeba dopasować do realiów. 

Informował, że rozwój technologii 

postępuje i ciągle się zmienia. Dziś 

wyzwania są inne niż nawet jeszcze 

5–6 lat temu, gdy pojawiały się pierw-

sze osłony w Polsce. Trzeba planować 

osłony tak, aby sprawdziły się na ko-

lejne 10–15 lat, w kontekście wysoko-

ści, wentylacji, pokrycia, mocowania, 

wygodę obsługi obiektu. Musimy pa-

miętać, że jeden koszt to koszt zakupu, 

a drugi – koszt obsługi obiektu przez 

lata kiedy będzie on wykorzystywany. 

W przypadku konstrukcji low-tech jest 

niewspółmiernie wyższy od kosztu in-

westycyjnego. Należy zwrócić uwagę 

na kubaturę obiektu, wytrzymałość na 

wiatr – co jest większym problemem 

niż śnieg. Najlepszy tunel to taki, który 

jest dopasowany do potrzeb plantatora – 

do rodzaju sadzonki, do systemu uprawy, 

do terminu uprawy. Każda inwestycja 

powinna zacząć się od planu, od kartki 

papieru, od założeń. Sam obiekt jest od-

powiedzią na potrzeby i plany inwestora 

– poinformował O. Jakowyszczuk. 

Kierunek jaki widzimy jako dostawcy 

technologii osłonowych, to usprawnienia 

na różnych etapach, które wspomogą in-

westora, plantatora. Niezbędna staje się 

kooperacja kilku osób, przy czym każda 

musi być wyspecjalizowana w poszcze-

gólnym etapach inwestycji. Chodzi także 

o przewidywanie przyszłych problemów, 

które dziś nie występują, ale mogą się 

pojawić w przyszłości, np. problemy 

z pracownikami do obsługi obiektu  

– przekazał O. Jakowyszczuk. W czasie 

zmieniają się warunki funkcjonowa-

nia i do tego trzeba dostosować także 

technologii produkcji owoców. To co 

jest widoczne, to na przykład rosnące 

ceny energii do ogrzewania obiektów. 

W tej kwestii można na przykład sko-

rzystać z nowatorskich rozwiązań, np. 

geotermiki, aby obniżyć koszty, a za-

razem dostarczyć owoce na żądany 

termin. 

Fot. 2. System NGS w praktyce w Kazachstanie

Fot. 3. Wysokiej jakości owoce trafiają 

na rynki eksportowe

Fot. 4. Oleg Jakowyszczuk , dostaw-

ca konstrukcji i systemów uprawy 

truskawki
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System upraw intensywnych 
NGS składa się z wielowarstwo-
wych perforowanych rękawów 
umieszczonych w wiszących ryn-
nach uprawowych i bazuje na za-
mkniętej recyrkulacji wody wraz 
z substancjami odżywczymi, bez 
użycia podłoża. 

798 891 981

KONSTRUKCJA CAŁOROCZNA

Bez dodatkowej pracy przy przewietrzaniu

Bez zbędnych strat ciepła
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ale jej wady to wrażliwość na zamieranie pędów i szpeciela 

malinowca. 

Włoskiej hodowli odmiana ‘Enrosadira’ to już w Polsce 

standard w uprawie maliny pod osłonami. Jest dość łatwa 

w uprawie, o standardowych wymaganiach pokarmowych. 

Owoce są atrakcyjne, jasne, twarde, bardzo dobrze znoszą 

transport i nadają się do długiego przechowywania. 

Ciekawa średnio późna odmiana „powtarzająca owocowanie” 

to ‘Clarita’. Owoce są jasne i mają dobry shelf-life. Druga 

w tej grupie, późna, to ‘Optima’. Jest przeznaczona na letni 

zbiór, bardzo dobrze sprawdza się w produkcji z sadzonek 

long cane. 

‘Easy Star’ i ‘Easy Rock’ to odmiany powstałe w projekcie 

Easy, którym kieruje Alessandro Lucchini. Celem było wyse-

lekcjonowanie nowych odmian maliny dostosowanych do 

zmieniających się warunków pogodowych oraz owocujących 

w takim terminie, by uniknąć problemów z dostępnością 

pracowników do zbioru. Obie nowe selekcje charakteryzują 

się wysoką wydajnością oraz łatwością zbioru. Owoce pierw-

szej z nich – ‘Easy Star’ – są jasnoróżowe z niesamowitym 

połyskiem, są dobrze wyeksponowane na krzewie, co ułatwia 

zbiór. Krzewy o umiarkowanej sile wzrostu. Krzewy ‘Easy 

Rock’ rosną dość silnie, dlatego hodowca zaleca mniejszą 

liczbę pędów na metrze. Owoce są stożkowate, z połyskiem. 

Odmiana ‘Serena’ ma owoce duże, jasne, o atrakcyjnym 

wyglądzie, bez tendencji do drobnienia. Jej mocną stroną 

jest bardzo dobra trwałość pozbiorcza. 

u Polska hodowla i efekty. Dr Agnieszka Orzeł ze spółki 

NIWA Hodowla Roślin Jagodowych w Brzeznej omówiła 

szereg odmian maliny z różnym przeznaczeniem owoców 

(tabela 1). Ujęła w niej zarówno odmiany z polskiej hodowli, 

jak i odmiany z zagranicznych ośrodków. To plantator musi 

niestety podjąć trudną decyzję, którą odmianę posadzić. 

Najczęściej konieczne jest sprawdzenie ich w swoim go-

spodarstwie. 

Prelegentka zwróciła uwagę na kilka odmian, które spraw-

dziły się w uprawie w ostatnich latach. Jedna z nich to ‘Del-

niwa’. W jej uprawie dobre doświadczenia mają plantatorzy 

z Kosowa. Wnioski, jakie dotychczas można wysnuć po kilku 

latach jej uprawy, to: ograniczenie szerokości rzędu do 50 cm,  

ograniczenie liczby pędów do 30 na m.b. i pozostawienie 

szerokości między rzędami co najmniej 4 m. W celu ogra-

niczenia zamierania pędów, której sprawcami są patogeny: 

Didymella applanata, Botrytis cinerea, Leptosphaeria, Phragmi-

dium rubi-idaei, należy stosować środki ochrony o działaniu 

systemicznym od wczesnej fazy wzrostu roślin. 

Na podwójny zbiór nowością jest odmiana ‘Husaria’. Na 

pędach dwuletnich owoce dojrzewają i są gotowe do zbioru 

od drugiej połowy czerwca, a z pędów tegorocznych – od 

pierwszej połowy sierpnia do przymrozków. Owoce odmiany 

Odmiany maliny  
co nowego szykują  
hodowcy i szkółkarze? 
Dorota Łabanowska-Bury

Malinowe zagłębie – Kraśnik – było ponownie miejscem, gdzie odbyła się konferencja i targi „Jagodowe 
Trendy”. W ub. roku w programie wykładów dużo uwagi poświecono opłacalności i kwestiom „Zielonego 
Ładu”, ale nie zabrakło wystąpień dotyczących nowości odmianowych maliny. 

u Jakość materiału kluczem do sukcesu. Damian Gaik ze 

szkółki Agronom Plants zwrócił uwagę na jakość materiału 

nasadzeniowego maliny do zakładania plantacji owocują-

cych. W szkółce przez niego reprezentowanej produkowane 

są sadzonki doniczkowane typu plug. Ich produkcję można 

podzielić na kilka etapów: produkcja korzeni, wykładanie 

korzeni w szklarni na stołach podgrzewanych, etap wyrasta-

nia odrostów, pobierania sadzonek, następnie etap ukorze-

niania sadzonek w multiplatach i hartowanie roślin. Po tym 

etapie można już oceniać samo ukorzenienie, a gdy jakość 

sadzonki jest dobra – pakować i przygotować do transportu. 

Sadzonki typu plug mogą być wykorzystywane zarówno do 

nasadzeń w gruncie, jak i w uprawie pojemnikowej maliny. 

Ich zalety to z pewnością wysoka zdrowotność, wyrównany 

wzrost, szybkie podjęcie wzrostu po posadzeniu. Mogą one 

także służyć do produkcji sadzonek długopędowych typu 

long cane. Ten rodzaj sadzonek pozwala sterować uprawą 

i terminem zbioru owoców, służy głównie do produkcji 

owoców w tunelach i szklarniach. Dzięki sadzonkom long 

cane można uzyskać wysokie zbiory dwa razy w sezonie, 

gdyż pierwszy zbiór jest możliwy już po 60–70 dniach od 

posadzenia na miejscu stałym. 

u Odmiany na topie. Prelegent przedstawił kilka ciekawych 

odmian maliny, które wchodzą do oferty szkółki Agronom 

Plants. Pochodzą one z wiodących zagranicznych programów 

hodowlanych: szkockiego James Hutton Limited, włoskiej 

szkółki Molari Berries & Breeding, a także Berry Plant oraz 

Alessandro Lucchini. 

Szkocka odmiana ‘Glen Mor’ jest plenna, charakteryzuje 

się wysoką odpornością na choroby korzeniowe. Owoce są 

duże, stożkowate, o masie pojedynczego owocu powyżej 8 g. 

Owoce ‘Glen Carron’ są błyszczące, o cukierkowym sma-

ku. Krzewy charakteryzują się odpornością na przypąkowe 

zamieranie pędów. Pędy są bezkolcowe. 

‘Glen Ample’ to odmiana dobrze znana plantatorom, która 

charakteryzuje się wysoką plennością. Jest łatwa w uprawie, 
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‘Husaria’ są duże (średnia masa na pędach dwuletnich 8,5 g 

i 7,6 g na pędach tegorocznych), zwarte, błyszczące, bardzo 

jędrne, smaczne (zawartość ekstraktu 13% Brix), z bardzo 

dobrą trwałością pozbiorczą. 

Z nowych klonów prelegentka pokazała NR1616002, w przy-

padku którego początek dojrzewania owoców przypada na 

koniec lipca (27.07.2022 r.), średnia masa owoców wynosi 

8,0 g, ekstrakt to 11,3% Brix, a odciek soku – 86,7% (w przy-

padku odmiany ’Delniwa’ 80%). Owoce drugiego klonu  

– R1849002 – zaczynają dojrzewać na początku sierpnia. 

Mają ekstrakt na poziomie 9,4% Brix, kwasowość – 1,7, a od-

ciek – 88,61%. Średnia masa owoców wynosi 6,8 g, a jędrność 

– 4,5 (w skali 1–5). Smak owoców jest oceniany jako dobry. 

Inne klony wysoko oceniane za bardzo dobry smak owoców 

i wysoki poziom ekstraktu: to R1616001, R1849002, R1846301 

i R1964001 (tab. 2). 

Na podwójny zbiór przydatny może być także klon R1971201. 

Początek owocowania to 24.06–1.08, koniec – 14.09. Owoce 

są kuliste, błyszczące, czerwone, mają wysokie parametry 

smakowe: ekstrakt – 12,4% Brix, kwasowość – 1,25. Średnia 

masa owoców to 4,8 g. 

NIWA Hodowla Roślin Jagodowych prowadzi także prace 

hodowlane nad otrzymaniem nowych odmian czarnej ma-

liny. Jeden z klonów, na który zwróciła uwagę A. Orzeł to 

R1711902, owocuje na pędach dwuletnich (początek doj-

rzewania 17 czerwca) i tegorocznych (początek dojrzewania  

16 sierpnia). W przypadku jego owoców ekstrakt wynosi 

11,7% Brix, kwasowość – 0,7. Średnia masa owoców to 2,6 g. 

Sucha masa owoców to 14,25, a jędrność w skali 1–5 wynosi 

4,0. Smak jest oceniony na bardzo dobry. 

Żółta malina ma także wysoką wartość pod względem 

zawartości polifenoli, ekstraktu i kwasu askorbinowego.  

Owoce odmiany ‘Promyk’ są atrakcyjne wizualnie – są 

jasnożółte z połyskiem, duże (średnio ok. 5 g) i jędrne,  

a dodatkowo charakteryzują się długą trwałością pozbior-

czą i dobrą przydatnością do transportu. Krzew rośnie sil-

nie, ma sztywne pędy, które są pokryte kolcami. Odmiana  

wyróżnia się dobrą odpornością na choroby, w tym rdzę  

maliny.

u Ochrona prawna odmian i kary. Dr Agnieszka Orzeł 

zwróciła uwagę na „czarny rynek” sadzonek maliny, przez 

który na plantacjach pojawia się wiele problemów, m.in. 

z niekwalifikowanym i niskiej jakości sadzonkami przeno-

szone są choroby korzeni, jak guzowatość korzeni, której 

sprawcą jest Agrobacterium tumefaciens albo krzaczasta 

karłowatość maliny (RBDV), objawiająca się m.in. w postaci 

rozsypujących się owoców. 

Odmiany roślin sadowniczych podlegają ochronie prawnej 

na terytorium Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 843). 

Zgodnie z art. 21 ustawy, rozmnażanie (również na własny 

użytek!), sprzedaż lub inne formy zbywania, eksport, import, 

przechowywanie wymagają zgody hodowcy (właściciela) 

odmiany chronionej prawnie. 

Ochronie prawnej podlegają nie tylko rośliny, lecz także owo-

ce pochodzące z plantacji odmian chronionych wyłącznym 

prawem (jeżeli materiał szkółkarski pochodził z nielegalnego 

źródła). 

Producenci owoców, którzy nie będą w stanie udokumen-

tować legalności prowadzenia plantacji (lub sadu) odmian 

chronionych prawnie, mogą mieć poważne trudności ze 

zbytem owoców z takich plantacji, a nawet ponieść okre-

ślone konsekwencje prawne, np. w postaci konieczności 

zapłaty odszkodowania za naruszenie wyłącznego prawa 

do odmiany. 

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r.  

o ochronie prawnej odmian roślin, kto narusza wyłączne 

prawo do odmiany, np. poprzez rozmnażanie materiału 

siewnego odmiany chronionej bez zgody hodowcy podlega 

grzywnie albo karze pozbawienia wolności do roku. 

Obok drogi karnej, hodowca ma możliwość dochodzenia 

roszczeń na drodze cywilnej na podstawie art. 36 a i n. ustawy 

o ochronie prawnej odmian roślin. 

Komercyjne  
owady zapylające  
trzmiele i potencjalne  
problemy z nimi związane
Dr Marcin Grabowski
Ekspert, Agroekoton

Rośliny sadownicze (np. malina, borówka, truskawka) muszą być zapylane przez owady, tylko wtedy 
można uzyskać plony owoców mających wartość handlową. Pszczoły są tylko jedną z grup owadów 
zapylających najczęściej stosowanych w uprawach komercyjnych w Europie.

Nie tylko pszczoły

Pszczoła miodna jest jednym z najczęściej stosowanych owa-

dów zapylających w uprawach na całym świecie, ale trzmie-

le są wykorzystywane w niektórych uprawach gatunków 

warzywniczych (np. pomidora) i w uprawach jagodowych 

(np. truskawki, borówki wysokiej i maliny). Trzmiele były 

pierwszymi dostępnymi komercyjnie owadami zapylającymi 

na początku lat 80. ub.w. w Holandii do zapylania upraw 

pomidora w szklarniach. Obecnie szacuje się, że rocznie na 

świecie blisko 2 mln kolonii trzmieli jest produkowanych 

dla wspierania zapylania upraw 20 różnych gatunków. Sto-

sowanie komercyjnych kolonii trzmiela ziemnego (Bombus 

terrestris) w uprawach jagodowych staje się coraz częstszą 

praktyką, szczególnie ze względu na ich tolerancję na zimny 

klimat (np. w północnych częściach Europy) lub w przypad-

ku wcześnie kwitnących upraw i/lub ich odmian. Z powo-

du ograniczonych zasobów pokarmowych w uprawach,  

w których są wykorzystywane, i potrzeb związanych ze 

zróżnicowaniem diety dla odpowiedniego rozwoju kolonii, 

trzmiele z tych komercyjnych kolonii poszukują pokarmu 

w otaczającym środowisku, np. kwitnących dzikich gatun-

ków roślin. Ponadto królowe mogą „uciec” z komercyjnych 

uli do środowiska. 

Czy są zagrożeniem?

Pojawiają się obawy, że komercyjnie trzmiele mogą powo-

dować ryzyko dla dzikich owadów zapylających. Problemów 

jest wiele, jednym z nich jest konkurencja tych komercyjnych 

trzmieli z dzikimi gatunkami owadów zapylających o zasoby 

pokarmowe. Innym nawet poważniejszym zagrożeniem jest 

rozprzestrzenianie się chorób, wirusów i innych patogenów 

do środowiska, gdzie występują naturalne populacje dzikich 

owadów zapylających (np. pszczół samotnic, trzmieli). Może 

to być szczególnie groźne, gdy na danym obszarze jest 

prowadzona intensywna produkcja (np. upraw jagodowych) 

w tunelach, szklarniach (m.in. uprawy warzyw). 

Obserwacje za granicą 

W niedawno opublikowanym artykule na temat wyników 

badań prowadzonych w Almerii (region w południowo-za-

chodniej Hiszpanii) stwierdzono, że 95% trzmieli komercyj-

nych znajdowanych poza szklarniami było stwierdzanych 

w promieniu mniejszym niż 200 metrów od nich. Innym 

ważnym wynikiem był fakt, że prawie połowa tych komercyj-

nych trzmieli znajdowanych poza szklarniami była zainfeko-

wana pasożytami. Nie stwierdzono jednak bezpośredniego 
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wpływu na populacje dzikich gatunków owadów zapylają-

cych. Niemniej ww. badania jasno wskazują na poważne za-

grożenie z powodu wydostawania się komercyjnych trzmieli 

do środowiska, dlatego tak ważne jest, aby zabezpieczać 

obiekty pod osłonami przed ucieczką tych trzmieli do śro-

dowiska, przy jednoczesnym monitoringu ich zdrowia w celu 

minimalizacji takiego ryzyka w przyszłości, szczególnie że 

uprawy pod osłonami są prowadzone w tym samym miejscu 

przez bardzo długi okres czasu i każdorazowe wydostawanie 

się trzmieli do środowiska może bardzo negatywnie wpłynąć 

na naturalne populacje owadów zapylających. 

W jednym z badań naukowych prowadzonych w prowincji 

Limburgia w Belgii określano znaczenie komercyjnie dostęp-

nych trzmieli w uprawie maliny przy jednoczesnym stosowa-

niu pszczoły miodnej – obecnie najczęstsza praktyka w tym 

regionie. Głównym wnioskiem płynącym z badań był fakt, że 

plon był znacząco większy z poletek, gdzie jako dodatkowy 

gatunek owada zapylającego stosowano trzmiela ziemnego 

w połączeniu z pszczołą miodną. Co ważne, plon na tych 

poletkach odznaczał się mniejszą zmiennością w wielkości 

owoców maliny w porównaniu z poletkami, na których były 

tylko i wyłącznie ule z pszczołą miodną.

Niedawno wykonane badanie w okresie kwitnienia upraw 

truskawki w politunelach dotyczyło efektywności komer-

cyjnie dostępnych trzmieli w Wielkiej Brytanii. W badaniu 

określano intensywność wizytacji tych trzmieli na kwia-

tach truskawki oraz jakość i plon owoców. Zastosowanie 

komercyjnych trzmieli pozwoliło zwiększyć plon o 25%. 

Jednak nie odnotowano wpływu ich zapylania na jakość 

owoców. Autorzy wskazują, że może to być spowodowane 

zmiennością odmianową. Intensywność wizytacji kwiatów 

przez trzmiele komercyjne może być związana z jakością 

plonu. Autorzy wskazują, że trzmiele jako komercyjnie do-

stępne owady zapylające mogą wpływać na plon i jego  

jakość w uprawie truskawki, niemniej należy pamiętać, że 

pomiędzy odmianami truskawki mogą być duże różnice 

w zapylaniu. 

Wskazówki dla praktyki 

Przy stosowaniu komercyjnych owadów zapylających 

(np. trzmieli) należy pamiętać, żeby korzystać z wysokiej ja-

kości produktów (fot.). Ponadto zawsze należy weryfikować 

stan otrzymanych uli, ponieważ nawet jeśli zazwyczaj dany 

podmiot dostarcza owady zapylające wysokiej jakości, to 

w trakcie transportu i/lub przechowywania w magazynie 

przed kolejnym transportem mogły panować warunki mogące 

mieć znaczący wpływ na parametry życiowe trzmieli. Innym 

aspektem jest to, że trzmiele z danej partii uli mogły być za-

każone chorobami/pasożytami i wtedy konkretne ule, które 

otrzymuje plantator odznaczają się niską jakością. Natomiast 

w momencie ustawienia ich w uprawie pod osłonami należy 

pamiętać, aby wylot z ula był w miejscu, gdzie jest wolna 

przestrzeń dla wlotu/wylotu trzmieli. Jest to obecnie dość 

częsty błąd popełniany przez plantatorów wykorzystujących 

trzmiele komercyjne w uprawach pod osłonami.

Trzmiele wprowadzane są na plantacje polowe (a) oraz do upraw szklarniowych (b) fot. D. Łabanowska-Bury

Od pola do plonu
Dorota Łabanowska-Bury

Plantacja Dmuchowo znajduje się w województwie Pomorskim, w gminie Krokowa. Prowadzi ją Woj-
ciech Penkowski (fot. 1), a rodzice – Katarzyna i Zbigniew – byli ogromnym wsparciem zwłaszcza na 
początku, w 2013 r. Zaczynał od zera. W 2023 r. plantacja będzie miała ponad 12 ha. Dzisiaj oprócz 
wysokiej jakości owoców deserowych, w ofercie mają także dżemy i soki. 

Początki „pod górkę”

Zakupione pola uprawne były w praktyce 

zaniedbanymi łąkami nieuprawianymi 

przez blisko 30 lat. Dostosowanie sta-

nowiska pod uprawę borówki wysokiej 

zajęło nam 2 lata. W tym czasie gleba była 

wielokrotnie uprawiana, napowietrzna, 

poplony były przeorywane. Uważam 

jednak, że nie był to czas stracony, bo 

bez tych działań nie bylibyśmy w stanie 

w ogóle zacząć w poprawny sposób pro-

dukcji owoców. Na pierwszym przygoto-

wanym 2,5 ha fragmencie pola pierwsze 

krzewy zasadziliśmy jesienią w 2014 r. Co 

roku plantacja jest powiększana, krok 

po kroku, bez pośpiechu, z obserwacją 

rynku i patrząc na swoje możliwości. 

Docelowo ma być to 40 ha – poinformo-

wał W. Penkowski. Pierwszą posadzo-

ną odmianą był ‘Bluecrop’. Dlaczego? 

Jest to odmiana najlepsza do uprawy 

przez początkujących plantatorów, 

ponadto nie zawodzi w plonowaniu. 

Sprzedaż owoców pozwoliła na kolejne 

inwestycje na polach i przygotowanie 

kolejnych działek pod inne odmiany. 

ProdukcjaProdukcja
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Nawożenie i nawadnianie

Borówka:  
jak nie popełnić błędów?
Dorota Łabanowska-Bury 

Liczba borówkowych plantacji w kraju rośnie rok do roku. Często powstają one na polach, na których 
jeszcze sezon wcześniej rosły jabłonie czy wiśnie. Założenie nasadzeń wiąże się z wysokimi kosztami. 
Warto zatem pamiętać o zasadach, które pozwolą zapobiegać błędom. Doświadczenie na plantacjach 
borówki wysokiej ma Dorota Furmaniak (fot. 1), która doradza z ramienia Timac Agro Polska zarówno 
początkującym, jak i doświadczonym plantatorom. 

Na starcie: jakość gleby i wody 

Gdy myślimy o nowej plantacji, warto zastanowić się od czego 

zacząć. Dobre stanowisko pod borówkę wysoką nie może być 

podmokłe, gdyż korzenie borówki nie lubią zalewania. Gleba 

nie powinna być także zbyt zwięzła, a wskazaniem jest, aby 

była przepuszczalna i dość lekka, ale zasobna w próchnicę – 

przekazała D. Furmaniak. Na każdej plantacji ważne jest 

analizowanie gleby, aby sprawdzić jakie zabiegi są niezbędna 

dla przystosowania ich do potrzeb kwasolubnej rośliny, jaką 

jest borówka wysoka. Wymaga ona bowiem gleby o niskim 

odczynie 4,0–5,0 pH (mierzone (w H2O) lub 3,7–4,7 (mierzone 

w KCl), zatem większość stanowisk wymaga zakwaszenia 

podłoża na rok, a nawet dwa przed sadzeniem roślin. Do 

niedawna polecana była w tym celu siarka elementarna 

w postaci nawozu Wigor S lub nawozów, jak siarczan amonu 

czy siarczan potasu. Jednak zakwaszanie w taki sposób nie 

dość, że długo trwało, to w przypadku zbyt dużych dawek 

mogło dochodzić do uszkodzeń roślin. Obecnie – jak po-

twierdza Dorota Furmaniak – w dużej mierze plantatorzy 

decydują się na wymianę podłoża w rzędach, w których 

sadzone będą rośliny. Po wyoraniu odpowiednio szerokich 

bruzd wprowadzane są najczęściej kwaśne podłoża, na 

przykład mieszanina torfu wysokiego z trocinami i korą 

drzew iglastych. 

Plantatorzy wciąż jeszcze w bardzo małym stopniu zwracają 

uwagę na jakość wody do nawadniania roślin i zbyt rzadko 

badają ją. Okazuje się, że jest to błąd, który może sporo koszto-

wać. Woda o zbyt wysokim odczynie czy zawierająca zbyt dużo 

Fot. 1. Dorota Furmaniak z jednym z klientów – Norbertem 

Strulakiem

Produkcja

Drugim wyborem był ‘Bluejay’. Planta-

tor jednak nie jest zachwycony jakością 

owoców i jej plonowaniem, jednak oka-

zała się bardzo dobrym surowcem do 

przetwarzania. Z wczesnych odmian 

rośnie ‘Duke’, a najpóźniej dojrzewa 

‘Lateblue’. Na nowych działkach planu-

jemy zasadzić więcej hektarów odmiany 

‘Duke’, bo doświadczenie pokazało, że 

dobrze się sprawdza, owoce są atrakcyjne 

i nie ma problemu z ich zbytem. Brakuje 

nam nadal odmiany, której owoce będą 

dojrzewały po ‘Bluecropie’. Testuję m.in. 

odmianę ‘Chandler’, ale na Pomorzu 

dojrzewanie jej owoców i zbiór przypa-

dają na drugą połowę sierpnia i wrzesień. 

Wówczas problemem mogą być opady 

deszczu, które negatywnie wpływają na 

jakość i długotrwałe przechowywanie – 

wyjaśnił plantator. 

Własne badania

Na plantacji rośnie łącznie 17 różnych 

odmian, wszystkie odmiany są obser-

wowane i oceniane pod kątem potrzeb 

naszej lokalizacji nadmorskiej. Musimy 

znaleźć idealne, które sprawdzą się nie tyle 

w warunkach sztucznie przygotowanych 

specyficznie pod borówkę, ale na naszych 

stanowiskach – torfach, jakie mamy na 

naszych polach (…). Dla uzyskania do-

brej jakości owoców sprawdzam także 

różne metody i technologie cięcia krze-

wów. Moje własne doświadczenia dopiero 

pokażą, jakiego cięcia wymaga każda 

z uprawianych odmian. Trzeba pamiętać 

o tym, że konsument kupuje oczami i dla-

tego preferuje borówki duże. My jednak 

zwracamy także uwagę na smak – pod-

sumował swoje działania plantator. 

Dodatkowo na Plantacji Dmuchowo 

ciekawie został rozwiązany temat na-

wadniania krzewów. Na korzyść planta-

torów w tym wypadku zadziałała natu-

ra. Okazuje się, że nie ma konieczności 

instalacji systemu doprowadzającego 

wodę, gdyż plantacja jest „pocięta” 

siatką kanałów melioracyjnych, z któ-

rych woda dostarczana jest na bieżąco 

roślinom. Sztuką jest jednak kontro-

la wypływu wody z poszczególnych 

rowów, aby nie dochodziło do nad-

miernego zalewania korzeni roślin, bo 

borówka tego nie toleruje. 

Przetwarzanie, zbyt i przyszłość

Plusem lokalizacji na Pomorzu jest ruch 

turystyczny. Dzięki działaniom pro-

mocyjnym prowadzonym od kilku lat 

w kraju nie ma problemu ze sprzedażą 

borówek. Dziennie w sezonie jesteśmy 

w stanie tylko do jednej hurtowni wsta-

wić od 300 do 1500 kg świeżych owoców. 

Inne kanały zbytu pozwalają także przez 

firmy pośredniczące na eksport owoców 

– informował p. Wojciech. Duże zain-

teresowanie konsumentów borówka-

mi sprawia, że sami zaczynają szukać 

miejsc, gdzie można je kupić. Coraz 

bardziej powszechna staje się sprze-

daż prosto z plantacji albo samozbiory. 

Takie działania są szansą na zbyt szcze-

gólnie dla mniejszych plantacji.  

Przetwory na Plantacji Dmuchowo 

powstały także jako odpowiedź na 

potrzeby rynku. W produkcji dżemów 

i soków plantatorzy prowadzą także 

swoje własne doświadczenia organo-

leptyczne. Próbują oceniać w prze-

twórstwie cechy poszczególnych od-

mian i przeznaczać je na konkretne 

produkty. Jest zainteresowanie prze-

tworami z borówek, konsumenci są już 

świadomi tego, że owoce te są zdrowe, 

że cena będzie wysoka. Owoce i prze-

twory z borówek są pozycjonowane jako 

premium. Pomimo, że nie mamy jeszcze 

sklepu internetowego, to przez profil na 

facebook’u i Instagramie mamy sporo 

zapytań o nasze produkty – przekazał 

W. Penkowski. Widoczny jest trend popu-

laryzacji sprzedaży internetowej, dostaw 

do domu. Jest to być może pokłosie sezo-

nu pandemii COVID-19 – podsumował. 

Czy cena borówek i przetworów ma 

szansę się utrzymać na obecnym pozio-

mie, czy – ze względu na zwiększanie 

podaży – spadnie? Na to pytanie W. 

Penkowski odpowiedział, że na dobry 

produkt, wysokiej jakości cena powinna 

się utrzymać. Problemem dla niektórych 

plantatorów jest tylko dostarczanie na 

rynek owoców deserowych najwyższej 

jakości, schłodzonych po zbiorze. Należy 

podjąć takie działania, aby nie zniechęcić 

konsumenta do zakupów. Widać, że po-

pyt na borówki cały czas rośnie i dobrze, 

aby działania promocyjne były kontynu-

owane. To sprawi, że klient będzie miał 

wysoką dostępność owoców, a produ-

cent dobrą cenę. 

Fot. 1. Karolina Peliksza i Wojciech 

Penkowski, przedstawiciele Plantacji 

Dmuchowo  fot. 1, 2 D. Łabanowska-Bury 

Fot. 2. Przetwory z borówki: sok (a) 

i dżem (b)

a b

+48 504 619 630
+48 519 796 519
biuro@romanscy.info

ul. Południowa 30
05-555 Gąski, k. Tarczyna
woj. mazowieckie

Gospodarstwo Ogrodnicze
Paulina i Bartłomiej Romańscy

• borówki  amerykańskiej
• jagody kamczackiej
• jeżyny bezkolcowej

• żurawiny
• mini kiwi
• maliny

Oferujemy najwyższej jakości sadzonki:

Przyszłym plantatorom zapewniamy fachowe
doradztwo w doborze odmian i planowaniu uprawy.

www.romanscy.info
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Nawożenie i nawadnianie

kwaśnych węglanów nie nadaje się do komponowania pożywki 

do podania przez fertygację. Dodatkowo bez wiedzy na temat 

odczynu wody nie można precyzyjnie określić dawki kwasu 

azotowego do jej zakwaszenia do poziomu odpowiedniego dla 

borówki. Czyli bez wyników analizy wody plantator „sypie na 

oko” – stwierdziła D. Furmaniak. Woda 

dla roślin na większości obsługiwanych 

przeze mnie plantacji jest dostarczana za 

pomocą linii kroplujących. Są one zwykle 

prowadzone po dwóch stronach sadzo-

nych na zagonie roślin (fot. 2). Najczęściej 

na młodych plantacjach są przykrywane 

agrotkaniną – dodała. 

Na przykładzie 

Klientami, którym od kilku sezonów 

doradza p. Dorota są Norbert i Robert 

Strulakowie z Olszowej Woli. Uprawia-

ją borówkę wysoką od 8 lat. Co roku 

wykonują analizy gleby na wszystkich 

działkach, gdzie rośnie borówka, a składniki uzupełniane są 

zgodnie z wykazanymi niedoborami składników pokarmo-

wych i potrzebami borówki wysokiej. Każda plantacja – ze 

względu na odmianę, wiek, stanowisko – jest inna, a dodatkowo 

każdy plantator ma inne podejście do kwestii nawożenia. Nie 

da się stworzyć jednego, uniwersalnego programu nawożenia 

– przekazała D. Furmaniak. Wiosną warto podawać nawozy 

doglebowo, np. wieloskładnikowy nawóz Eurofertil 33 N-pro-

cess na start, a w drugiej dawce podać azot w odpowiedniej 

ilości, np. Sulfammo 23. W sezonach suchych wielu plantatorów 

popełnia błąd i nawozi posypowo nawozami azotowymi, np. 

siarczanem amonu, w dużych dawkach. Azot jest uwalniany 

dopiero, gdy gleba nabiera wilgoci. Jeśli nastąpi to późnym 

latem lub jesienią, to – po pierwsze – przez cały sezon rośliny 

nie dostają azotu – po drugie – jesienią azot źle wpływa na 

przygotowanie roślin do zimy – dodała p. Dorota.   

Na kilkuletniej plantacji borówki wysokiej R. Strulaka po-

dawane są płynne nawozy, obok dedykowanych nawozów 

do fertygacji z linii KSC dopasowanych do fazy rozwojowej 

rośliny. Wiosną jest to Fertiactyl Starter, który wspomaga 

rozwój systemu korzeniowego i działa silnie antystresowo. 

W czasie kwitnienia – Maxifruit, a także Seactiv Gold na 

poprawę zapylenia i lepsze zawiązanie owoców. W okre-

sie wzrostu zawiązków p. Dorota zaleca swoim klientom 

dokarmianie owoców produktami Seactiv Vital i Seactiv 

Elite. Nawozy zawierające azot, potas i wapń mają największy, 

pozytywny wpływ na jakość owoców (fot. 3). Natomiast do 

fertygacji zalecam podawanie na przemian na przykład nawozu 

KSC Adur (zawiera wapń solo) z KSC VII – tzw. perłą (zawiera 

duży procent wapnia, ale także azot i potas). Po zbiorach nie 

Fot. 2. Młoda plantacja borówki wysokiej – nawadnianie za pomocą linii kroplu-

jących  

można zapomnieć o nawozach „usypia-

jących” rośliny i przygotowujących je do 

spoczynku zimowego. Są to najczęściej 

produkty do fertygacji z gamy KSC za-

wierające fosfor i potas, a dodatkowo 

dolistnie Seactiv Axis (dostarcza azotu, 

fosforu, cynku i manganu niezbędnych 

do budowy pąków na kolejny sezon) oraz 

Seactiv Leos (dostarcza cynku i boru na 

wzmocnienie przed zimą). Niektórzy moi 

klienci wykorzystują także inne nawozy, 

uzupełniane technologią Timac Agro, 

i także mają dobre efekty. Stawiamy 

przede wszystkim na doradztwo i do-

stosowanie się do potrzeb klienta – in-

formowała D. Furmaniak.  

Warto pamiętać, aby na etapie nawo-

żenia roślin na plantacjach owocują-

cych nie popełniać błędów. Podawanie 

w sezonie nawozów zawierających azot 

zbyt późno lub w zbyt wysokich dawkach 

może być zabójcze dla roślin. Oczywiście 

na skutek dostarczenia azotu borówka 

w sezonie rośnie bardzo intensywnie, 

przyrosty są długie, liście są atrakcyjnie 

zielone, ale… zbyt długie podawanie na-

wozów azotowych prowadzi do przemra-

żania pędów w okresie zimowym. Roślina 

niestety nie zdąży przygotować się do 

zimy – przekazała D. Furmaniak. Dora-

dzała, aby siarczan amonu czy potasu 

podawać przede wszystkim wiosną, na 

dobry start, a później przechodzić na 

inne nawozy, dostosowane składem 

do fazy fenologicznej roślin. 

Jak często podawać nawozy?

W zależności od zaawansowania syste-

mu nawadniania i fertygacji, plantatorzy 

w rożny sposób dawkują nawozy. W okre-

sie upałów podawanie wody nawet kilka 

razy w ciągu dnia jest niezbędne. W tym 

przypadku dostarczanie roślinom pożywki 

przez linię kroplującą raz w tygodniu – co 

praktykują niektórzy plantatorzy – nie 

jest wystarczające, gdyż przy podawaniu 

wysokich dawek wody składniki są wymy-

wane poza zasięg systemu korzeniowego. 

W ubiegłym sezonie okazało się, że trzeba 

było podawać nawożenie przez fertygację 

co najmniej trzy razy w tygodniu w małych 

dawkach – doradzała p. Dorota. W po-

przednim sezonie także mogliśmy się prze-

konać, że borówka wymaga dostarczania 

sporych dawek wapnia odżywczego, bo 

w przeciwnym razie dochodziło do mięk-

nięcia owoców. Jędrność była niska i owoce 

dużo gorzej się przechowywały – dodała. 

Najlepiej, aby wapń był podawany do-

glebowo w okresie jesiennym, w dawce 

200–300 kg/ha (może to być, np. Phy-

siomax 975). Jeśli wapń odżywczy jest 

w glebie na odpowiednim poziomie, 

łatwiej w trakcie sezonu utrzymać od-

powiednią jakość owoców.

Fot. 3. Jakość owoców i trwałość w dużym stopniu są odpowiedzią na podawane 

w sezonie nawozy  fot. 1–3 D. Łabanowska-Bury
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Schrijnwerkers Plants BV, Holandia 

www.schrijnwerkers.nl
 T 0031 630 127 791 

info@schrijnwerkers.nl

• super jakość sadzonek

Huron, Draper, Liberty, 
Aurora, Osorno, Calypso  

i wiele innych 

 Megas Blue®, Titanium®
Katahdin®

• ponad 50 lat doświadczenia 

• najnowsze odmiany: 

Inwestuj w przyszłość 
– sadź dobre odmiany!

• materiał szkółkarski 
w jakości kwali�kowanej 

Nowość!

Nowość!
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Nawożenie i nawadnianie

Człowiek żyje,  
kiedy żyje gleba

„Człowiek żyje, kiedy żyje gleba” 

– pod takim hasłem firma Gaiago 

zorganizowała spotkanie dla prasy  

23 listopada ub.r. Celem konferen-

cji było przybliżenie nowoczesnych 

rozwiązań stosowanych w rolnic-

twie, ale również zaprezentowanie 

polskiego oddziału działającego od 

stycznia 2022 r. w naszym kraju. 

Firma zajmuje się produkcją prepa-

ratów biologicznych do stosowania 

w szerokim zakresie upraw – od wiel-

koobszarowych upraw rolniczych po 

uprawy specjalistyczne, takie jak wa-

rzywa, owoce czy sady.

Konferencję otworzyła Kamila Załęc-

ka-Dusza (Country Manager) wraz 

z Michelem Funfshillingiem (CEO 

Gaiago International). Oprócz histo-

rii, wizji i misji firmy, zostały zapre-

zentowane współczesne wyzwania, 

przed jakimi stoi rolnictwo nie tylko 

w Polsce, lecz także na całym świecie. 

W czasach, gdy widoczne są oznaki 

degradacji żyzności gleby i skutków 

zmian klimatycznych, pilne staje się 

pogodzenie wielkości plonów, żyzno-

ści i jakości gleby w naturalny, eko-

nomiczny i zrównoważony sposób. 

Dlatego właśnie w ofercie na polski 

rynek znajdą się produkty mikrobiolo-

giczne pozwalające na jeszcze lepsze 

wykorzystanie zasobów, jakie daje 

nam natura.

Jednym z ważniejszych produktów 

jest Nutrigeo. Działanie produktu 

to nie tylko stymulacja procesów za-

chodzących w glebie (jak aktywacja 

pożytecznych grzybów), lecz także 

ostatecznie odbudowa tak ważnej 

materii organicznej. Nutrigeo działa 

na wielu płaszczyznach związanych 

z glebą: pobudza aktywność grzybów 

saprofitycznych, poprawia strukturę 

i żyzność gleby, zwiększa ilość materii 

organicznej i tworzy stabilną próchni-

cę, poprawia pojemność wodną i po-

wietrzną gleby oraz w efekcie sprzyja 

pobieraniu składników pokarmowych 

z gleby.

Kolejnymi dwoma produktami są Free 

N100 oraz Free PK. Ten pierwszy to 

bakterie Azotobacter chroococcum 

(bakterie wiążące wolny azot w glebie). 

Free N100 pozwala na pozyskanie azotu 

z powietrza, ekwiwalent pozyskanego 

azotu to 30 kg/ha przy dawce 0,5 l/ha. 

Free N100 zapewnia azot nie ulegający 

stratom, wiąże azot z powietrza nie-

zależnie od warunków klimatycznych 

oraz nie wchodzi do bilansu azotowe-

go (co dzisiaj, przy ograniczeniach jest 

szczególnie ważne). Preparat może być 

stosowany także w uprawach ekolo-

gicznych (posiada certyfikat IUNG). 

Free PK to probiotyk zawierający Ba-

cillus mucilaginosus. Preparat pozwa-

la udostępnić zblokowane składniki 

pokarmowe w glebie (fosfor i potas). 

Poprawia również przyswajanie makro- 

i mikroelementów. Posiada także certy-

fikat IUNG, więc może być stosowany 

w gospodarstwach ekologicznych.

Obok trzech podstawowych produk-

tów, w ofercie znajduje się również 

produkt Stimulus (antystresant), któ-

ry redukuje stres wywołany ochroną 

pestycydową, wzmacnia i uodparnia 

rośliny, poprawia wzrost i wigor roślin, 

poprawia jakość plonów oraz świet-

nie regeneruje rośliny po spoczynku 

zimowym.

Altela zabezpiecza rośliny przed cho-

robami grzybowymi i bakteryjnymi. 

Przez swoje działanie stwarza nieko-

rzystne warunki, które uniemożliwiają 

rozwój patogenów. Ma również me-

chaniczne działanie fungistatyczne 

i bakteriostatyczne.

Produkt Memcomba ma za zadanie 

pobudzić układ odpornościowy roślin 

przez stymulację wytwarzania obrony 

przeciwdrobnoustrojowej w roślinie, 

zwiększając jej odporność na infekcje. 

Preparat inicjuje również silne tworze-

nie mechanizmów obronnych.

Ostatnim tematem, jaki został poru-

szony, była odbudowa zdegradowanej 

gleby. Carbon Program (tak nazywa 

się program dostępny od stycznia  

2023 roku w Polsce) to dobrowolne 

działania mające na celu akumu-

lację CO2 w postaci węgla w glebie 

i uzyskanie przez rolnika dochodu 

ze sprzedaży kredytów węglowych, 

w sprzedaży których pośredniczy  

Gaiago wraz  Partnerami. W dużym 

skrócie – rolnik przystępuje do pro-

gramu, stosuje rozwiązania polecane 

przez Gaiago, a na końcu wypłacane 

są pieniądze za zgromadzony CO2 

w glebie. Dochód z kredytów węglo-

wych to pozytywny efekt uboczny, 

ponieważ celem nadrzędnym jest od-

budowa materii organicznej w zdegra-

dowanej glebie. 

Materiał prasowy firmy Gaiago

Fot. 1. Przedstawiciele Gaiago: (od lewej) Łukasz Peroń, Kamila Załęcka-Dusza, 

Michel Funfshilling oraz Jakub Gołuchowski 

Fot. 2. Jednym z ważniejszych produktów w ofercie firmy Gaiago jest Nutrigeo 
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gaiago.plCzłowiek żyje, kiedy żyje gleba

• pobudza aktywność grzybów
saprofitycznych

• poprawia strukturę i żyzność gleby

• zwiększa ilość materii organicznej
i tworzy stabilną próchnicę

• poprawia pojemność wodną
i powietrzną gleby

• sprzyja pobieraniu składników
pokarmowych z gleby

• produkt objęty programem

zwiększa ilość i jakość
materii organicznej w glebie
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Nawożenie i nawadnianie Nawożenie i nawadnianie

jednego z bentonitów testowanych 

w Instytucie Ogrodnictwa – PIB:

l masa objętościowa: 0,65 g/cm3,

l 1 gram suchego bentonitu absor-

bował 3,4 g wody,

l wzrost objętości bentonitu po na-

syceniu wodą: 267%,

l maksymalna wilgotność objętościo-

wa bentonitu: 82,5%.

Przyjmując przykładowe parame-

try bentonitu zawarte powyżej, aby 

istotnie podnieść pojemność wodną 

gleby, potrzeba stosunkowo dużych 

ilości produktu. Dla podniesienia po-

jemności wodnej wierzchniej warstwy 

gleby o wartość średniej dziennej ewa-

potranspiracji z okresu lata (3,4 mm), 

na każdy m2 gleby należy zastosować 

1 kg bentonitu, czyli 10 ton na hektar. 

Skuteczność zastosowanego bentonitu 

w poprawie właściwości gleby będzie 

zależała oczywiście nie tylko od dawki, 

lecz także od przebiegu pogody, wieku 

roślin i głębokości zasięgu ich systemu 

korzeniowego. W literaturze można 

znaleźć opisy pozytywnych efektów 

stosowania bentonitu w dawkach od 

24 do nawet 120 ton/ha!

Bentonit nie degraduje się i bardzo po-

woli przemieszcza się w profilu glebo-

wym. Pozytywne efekty stosowania 

wysokich dawek bentonitu (w dawce 

120 ton/ha) można obserwować jeszcze przez kilkadziesiąt 

lat po jego zastosowaniu. Trzeba jednak pamiętać, aby wpro-

wadzane do gleby wysokie dawki bentonitu były zmieszane 

z co najmniej 20–30 cm jej warstwą. Zastosowanie wysokiej 

dawki bentonitu tylko w cienkiej wierzchniej warstwie gle-

by, może doprowadzić do niekorzystnego zjawiska utwo-

rzenia nieprzepuszczalnej dla wody warstwy, co znacznie 

obniży efektywność opadów atmosferycznych. W okresie  

bezopadowym powierzchnia takiej gleby będzie się zasko-

rupiać, a w skrajnych przypadkach – przy braku opadów 

i wysokich dawkach bentonitu nie wymieszanego z głębszą 

warstwą gleby – nawet pękać, co może uszkadzać korzenie 

roślin. 

Bentonit można zastosować także do zaprawiania dołków, 

w których będą sadzone rośliny. Dzięki łatwemu przygoto-

waniu bentonitu w formie półpłynnej (na 1 kg bentonitu 

należy dodać około 4,5–6 l wody i dobrze wymieszać, np. 

w betoniarce) nadaje się on doskonale do zaprawiania korzeni 

roślin (fot. 2) bezpośrednio przed ich posadzeniem do gruntu.

Zaprawianie bentonitem korzeni roślin zwiększa pojem-

ność wodną ich ryzosfery, co ułatwia ukorzenianie w wa-

runkach braku możliwości nawadniania. W ogrodnictwie 

należy stosować tylko bentonity polecane do uprawy roślin.  

W przypadku zaprawiania korzeni bardzo wrażliwych roślin, 

zawsze wskazane jest wykonanie wstępnych testów na 

małej próbie.

Fot. 2. Korzenie roślin zaprawione bentonitem

Fot. 3. Agrożel: przed (a) i po kontakcie wodą (b)

Dodatki doglebowe: 
zwiększenie retencji  
wodnej i poprawa  
struktury gleby
Prof. dr hab. Waldemar Treder
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach 

Jednym ze sposobów częściowego ograniczenia deficytu wody gleb lekkich może być zastosowanie 
dodatków doglebowych powodujących zwiększenie retencji wodnej i poprawiających strukturę gleby.

Aplikacja materii organicznej

Zwiększeniu retencji wodnej gleb lekkich sprzyja wzboga-

cenie gleby o materię organiczną. Wieloletnie regularne 

nawożenie organiczne może istotnie podnieść pojemność 

wodną gleby. Niestety jest to proces długotrwały. Materia 

organiczna ma wysoką pojemność wodną, dlatego wraz ze 

wzrostem jej zawartości w glebie (wzrostem poziomu próch-

nicy) wzrasta pojemność wodna gleby. Rzeczywisty wzrost 

zawartości próchnicy o 1% może zwiększyć pojemność 

wodną gleby o około 2,5%. Oznacza to, że 40 cm warstwa 

gleby może utrzymać o 10 mm wody więcej.

Wzbogacenie gleb i podłoży ogrodniczych 
o bentonit

Bentonit to osadowa skała ilasta barwy białej, szarej lub 

żółtej, o wyjątkowo wysokiej pojemności wodnej. W przy-

rodzie występują różne rodzaje bentonitu, których nazwy 

pochodzą od dominujących w nich składników, jak potas 

(K), wapń (Ca), sód (Na) lub glin (Al). Bentonity oferowane 

jako dodatki do gleb i podłoży sprzedawane są zazwyczaj 

w formie proszku (fot. 1). 

Dodanie bentonitu do gleby wpływa pozytywnie nie tylko 

na wzrost jej pojemności wodnej i pojemności sorpcyjnej 

kationów lub anionów, lecz także na wyraźny wzrost ak-

tywności mikrobiologicznej gleby. Bentonit bardzo dobrze 

nadaje się także jako domieszka do podłoży ogrodniczych, 

której dodatek poprawia ich właściwości powietrzno-wodne 

i sorpcyjne.

Poszczególne bentonity mogą znacznie różnić się właściwo-

ściami wodnymi. Poniżej podano przykładowe parametry Fot. 1. Bentonit w formie proszku

a b
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OchronaNawożenie i nawadnianie

Wzbogacanie gleby i podłoży w supersorbenty

Agrożele, hydrożele i supersorbenty to nietoksyczne po-

limery kwasu akrylowego, alkoholu poliwinylowego lub 

politlenku etylu, charakteryzujące się silnymi właściwościami 

wchłaniania i gromadzenia wody (oraz wodnych roztworów 

wielu takich substancji, jak nawozy czy nawet środki ochrony 

roślin). Hydrożele występują w formie kryształków wielkości 

od 0,3–1,2 mm, przypominających wyglądem kryształy soli 

kuchennej. Hydrożele po dodaniu do gleby lub podłoży 

ogrodniczych powodują wzrost ich pojemności wodnej.

Supersorbenty wchłaniają bardzo duże ilości wody, co 

prowadzi do utworzenia żelu (fot. 3 a i b). Pod wpływem 

wody poszczególne kryształki znacznie zwiększają swoją 

pierwotną objętość, osiągając wielkość od 0,5 do 1 cm. 

Chłonność supersorbentów wyrażona w gramach wody 

pochłoniętej przez 1 gram polimeru zależy od wielu czyn-

ników i może wynosić od kilku do nawet kilkuset gramów. 

Zdolność wchłaniania wody przez hydrożele zależy od ich 

charakteru chemicznego oraz od jakości wody. Zasolenie 

gleby znacznie obniża chłonność supersorbentów.

Hydrożele są szczególnie polecane do stosowania na bardzo 

przepuszczalnych glebach lekkich, gdzie działają jak bufor 

wody ograniczający i opóźniający wystąpienie stresu wod-

nego. Hydrożele pozwalają zatrzymać większą ilość wody 

w glebie, co pozwala obniżyć częstotliwość nawadniania 

oraz zmniejszyć zużycie wody do nawadniania. Hydrożele, 

w odróżnieniu od bentonitów, w ciągu kilku lat od zastoso-

wania ulegają biodegradacji. 

W zależności od potrzeb hydrożele można stosować na całą 

powierzchnię pola lub tylko w rzędach i dołkach, w których 

będą sadzone rośliny. Zalecane dawki hydrożelu zależą od 

rodzaju stosowanego hydrożelu i technologii uprawy roślin. 

W literaturze najczęściej opisywane są efekty zastosowa-

nia 50 g hydrożelu na m2 powierzchni uprawnej. Hydrożel 

powinien być wymieszany z wierzchnią warstwą gleby na 

głębokości 10–20 cm. Przy produkcji pieczarek hydrożele 

mogą być dodane do okrywy w dawce 50–100 g/m2. Hydro-

żele w dawce 2–4 g/l są także wykorzystywane jako dodatek 

do bardzo porowatych podłoży ogrodniczych. W przypadku 

dodania hydrożeli do piasku, kory lub keramzytu można 

uzyskać istotny wzrost pojemności wodnej bez ograniczenia 

dostępu powietrza do systemu korzeniowego roślin.

Wapnowanie

Pojemność wodną gleby podnosi także wapnowanie  

(ramka). Wapno bezpośrednio wpływa nie tylko pozytywnie 

na odczyn, lecz także na tworzenie struktury gruzełkowatej 

gleby.Fot. 4. Kryształy hydrożelu do mieszania z glebą

Zalety stosowania nawozów wapniowych
l wapń odkwasza glebę i umożliwia uzyskanie optymalnego dla wzrostu roślin odczynu i stabilnej gruzełkowatej   
 struktury. W takiej glebie są właściwe relacje powietrzno-wodne, z korzyścią dla rozrostu korzeni i rozwoju roślin;
l wapnowanie gleb kwaśnych zwiększa przyswajalność większości składników pokarmowych z gleby, zwłaszcza  
 makroelementów i molibdenu;
l wapń ogranicza lub eliminuje z gleb kwaśnych przyswajalność toksycznych metali ciężkich, np. kadmu i ołowiu,  
 a także wolnych związków glinu, manganu i żelaza, uszkadzających strefę włośnikową korzeni;
l wapń osłabia zakwaszający wpływ stosowanych nawozów mineralnych;
l ułatwia uprawę gleb zwięzłych, które stają się luźniejsze i wcześniej obsychają wiosną, na lżejszych zaś próchnica 
 i Ca zwiększają pojemność wodną i kompleks sorpcyjny, co przeciwdziała wymywaniu składników i zwiększa  
 ich przyswajalność.
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Szkodniki i choroby  
jagodników   
przygotować się  
do sezonu 
Dorota Łabanowska-Bury

W każdym sezonie przychodzi nam zmierzyć się z problemami na plantacjach dotyczącymi chorób 
i szkodników. Pomimo, że często rok do roku są one powtarzalne, to co roku trzeba przemyśleć strategię 
zwalczania. Ponadto mogą nas zaskoczyć nowe problemy, które do tej pory nie występowały. Zmianom 
ulega także program ochrony wraz z listą dopuszczonych do stosowania fungicydów i insektycydów. 
Temat ochrony roślin w sezonie 2023 był tematem jednego z bloków wykładowych podczas dorocznej 
konferencji „Jagodowe Trendy” w Kraśniku. 

Zmiany w rejestrze fungicydów

Praktyczne podejście do zwalczania chorób maliny przed-

stawił dr Paweł Krawiec (HortiTeam). W pierwszych słowach 

swojej prezentacji zwrócił uwagę na ciągłe uszczuplenia 

listy środków ochrony (substancji czynnych) do ochrony 

jagodników. W roku 2022 wycofano m.in. tiofanat metylu, 

który jest substancją czynną takich produktów, jak Topsin M 

500 SC i jego odpowiedniki (Bajlando 500 SC, Sintop 500 SC, 

Tiofan 500 SC, Tiptop 500 SC), a także wchodził w skład dwu-

składnikowych fungicydów wraz z tetrakonazolem – i także 

jego stosowanie zostało zabronione. Nie będzie można już 

stosować w malinie środków pod nazwami handlowymi 

Yamato 303 SE, Matador 303 SE i Moderator 303 SE, które 

służyły do ochrony przed szarą pleśnią i zamieraniem pędów. 

Największe wyzwania są… w glebie

Dużym wyzwaniem dla plantatorów jest fytoftoroza maliny. 

Obecność sprawcy choroby – organizmu Phytophthora spp. 

– powoduje wypadanie roślin na plantacjach owocujących. 

Rozwojowi choroby sprzyjają określone warunki, np. pato-

gen najlepiej rozwija się w zakresie temperatury od 7°C do 

30°C, przy czym optymalna to 20–25°C. Najczęściej atakuje 

plantacje założone na glebach zwięzłych, gdzie utrzymuje 

się woda. Należy pamiętać, że okresowe zalewanie roślin 

sprzyja rozprzestrzenianiu patogenu i infekcjom korzeni 

włośnikowych. Infekcjom maliny sprzyja także położenie 

kroplowników w pobliżu szyjki korzeniowej, a także utrzy-

manie wysokiej wilgotności tam, gdzie są ściółki. Wszystkie 

rośliny z objawami choroby należy bezwzględnie usuwać 

W nadchodzącym 
sezonie na plantacjach 
maliny nie będzie moż-
na już stosować środka 
Envidor 250 SC, którego 
substancja czynna  
– spirodiklofen – tak-
że została wycofana 
z rejestru produktów 
do ochrony maliny. Był 
to środek stosowany do 
zwalczania przędzior-
ków (fot.). 
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z plantacji, gdyż są one źródłem porażenia dla innych krze-

wów. Choroba może przenosić się także z zainfekowanym 

materiałem roślinnym. 

Dr P. Krawiec podał sposoby zapobiegania porażeniu roślin 

przez fytoftorozę. Są to: l wykorzystanie do zakładania 

nasadzeń sadzonek wolnych od sprawcy choroby – Phyto-

phthora spp.; l uprawa malin na „podniesionych zagonach”, 

aby unikać zalewania roślin; l wykonanie odpowiedniego 

drenażu gleby przed sadzeniem roślin. Ograniczeniu choroby 

sprzyja także nawożenie wapniem (dobre doświadczenia 

po zastosowaniu siarczanu wapnia i wapna dolomitowego) 

i oraz systematyczna lustracja nasadzeń i usuwanie chorych 

roślin. Nowe plantacje powinno zakładać się na odkażanych 

stanowiskach, uprawiać odmiany odporne. Prelegent zale-

cał zwrócenie uwagi na produkty biologiczne, które mogą 

ograniczać problem oraz zabiegi wpływające na odporność 

roślin, także wobec sprawcy fytoftorozy. 

Prelegent zwrócił także uwagę na dobre wyniki zastoso-

wania produktu zawierającego szczepy Trichoderma spp. 

w ograniczaniu presji fytoftorozy. Grzyby te działają na 

zasadzie antybiozy i wykazują tendencję do pasożytnic-

twa innych patogenicznych grzybów (mikopasożytnictwo). 

Konkurują o niezbędne składniki pokarmowe i przestrzeń 

z innymi mikroorganizmami, mają zdolność do modyfikacji 

warunków środowiskowych (stwarzają niedogodne wa-

runki dla innych grzybów, uwalniają niedostępne składniki 

pokarmowe dla roślin). Ponadto liczne badania pokazały, 

że stymulują wzrost roślin i indukują odporność u roślin.  

P. Krawiec przekazał, że strzępki Trichoderma rosną szybko na 

korzeniach roślin, budują fizyczną barierę . Niektóre szczepy 

Trichoderma penetrują także epidermę i zewnętrzną korę 

korzeni oraz wytwarzają elicitory i uruchamiają systemiczną 

odporność indukowaną (ISR). 

Kolejny problem, na który zwrócił uwagę prelegent, to wer-

ticilioza – choroba wywoływana przez grzyb Verticillium 

dahliae objawia się w postaci więdnięcia i zamierania roślin. 

Najbardziej skuteczną metodą walki ze sprawcą jest odpo-

wiednie przygotowanie stanowiska pod nowe nasadzenia 

maliny. Z danych pokazanych przez prelegenta wynika, że 

najmniej liczna kolonia grzyba V. dahliae była po przedplonie 

z kukurydzy, gorczycy sarepskiej i pszenicy. Inne badania 

przytoczone przez P. Krawca dowodziły, że dobre przedplony 

dla maliny to także gorczyca ‘Metex’ i koniczyna perska. 

Elementem strategii przygotowania pola pod malinę może 

być także pokazany przez prelegenta schemat działania: 

w pierwszym roku uprawa mieszanki gorczycy z rzodkwią 

oleistą, później pszenicy z rzodkwią oleistą, a następnie wpro-

wadzenie do gleby 20 m3/ha węgla brunatnego w okresie 

poprzedzającym sadzenie roślin. Prelegent zwrócił uwagę na 

dobre efekty w postaci zwyżki plonowania – o kilka ton na 

hektar, w zależności od roku – w przypadku wprowadzenia 

węgla brunatnego na plantację maliny ‘Enrosadira’ w tu-

nelach. Węgiel brunatny był wymieszany z glebą rodzimą 

w przyszłych rzędach glebogryzarką do głębokości około 

20–30 cm (dawka 200 m3/ha). 

Dużym problemem, który może być niwelowany w okresie 

przed założeniem plantacji, są także inne patogeniczne 

grzyby. W celu pozbycia się ich z pola, P. Krawiec zalecał wy-

konanie fumigacji gleby. Zabieg Basamidem (s.cz. dazomet) 

w dawce 500 kg/ha pozwala na ograniczenie patogenów 

i niektórych szkodników, a niższa dawka – 300 kg/ha – jest 

zalecana na tych stanowiskach, na których ograniczone 

ma być kiełkowanie chwastów. Zalecenia do stosowania 

Basamidu to: aplikacja od końca VIII do połowy X lub od 

końca III do połowy IV, przy wilgotności gleby ok. 60–70% 

pojemności wodnej. W górnej warstwie gleby temperatura 

powinna się utrzymywać w zakresie 6–27°C (optymalna 

to 15–18°C) przez minimum 5 tygodni po aplikacji środka. 

Środek należy wymieszać na głębokość 10–20 cm, lekko zwa-

łować, nawodnić, a następnie przykryć nieprzepuszczalną 

folią. Folię zdjąć po 13 tygodniach od zabiegu jesienią lub po  

5 tyg. od zabiegu wiosną. Dobre efekty można także uzyskać, 

stosując azotniak, czyli znany nawóz Perlka. 

Szara pleśń – problem nie tylko owoców 

Występowaniu szarej pleśni sprzyja średnia temperatura 

>15°C i długi okres zwilżenia lub wysoka wilgotność (>90%). 

Aby doszło do porażenia liści w temperaturze 18–20°C wy-

magane jest 14–18 godzin zwilżenia, natomiast aby doszło 

do infekcji owoców wystarczy już o połowę mniej, czyli  

7–8 godzin (fot. 1). Infekcji sprzyjają zatem przedłużające się 

opady deszczu tuż przed i w czasie zbioru owoców, a także 

utrzymanie zbyt dużego zagęszczenia krzewów. W takich 

warunkach bowiem dłużej utrzymuje się wilgotność, czyli 

lepsze są warunki do rozwoju sprawcy szarej pleśni – grzyba 

Botrytis cinerea. 

Dr P. Krawiec zaprezentował tabelę, w której podano do-

puszczone w 2023 r. środki do ochrony plantacji maliny 

przed szarą pleśnią oraz ryzyko uodpornienia się patogenu 

na substancje czynne (tabela 1). Wynika z niej, że stosowa-

nie kaptanu niesie niskie ryzyko pojawienia się zjawiska 

odporności, podczas gdy najwyższe jest w przypadku stoso-

wania środków zawierających substancje z grupy strobiluryn. 

Aby zapobiec pojawianiu się odporności warto do progra-

mu ochrony wprowadzić produkty o innym mechanizmie 

działania. Takimi są np. środki biologiczne. W grupie tych 

do stosowania na plantacji maliny są zarówno te już dobrze 

znane, jak i nowsze, które warto poznać. Dr P. Krawiec pokazał 

podczas swojego wystąpienia gros produktów opartych 

na mikroorganizmach, a także laminarynie czy związkach 

fosforu, potasu oraz miedzi (tab. 2). 

Szkodniki pod kontrolą 

Tomasz Gasparski (Market Development Advisory, Bayer) 

omówił dostępne metody walki ze szkodnikami na planta-

cjach jagodowych. Zwrócił uwagę, że ochrona przed szko-

dnikami polega na zintegrowaniu wszystkich dostępnych 

możliwości. Są to: l metoda chemiczna (z uwzględnieniem 

selektywnych insektycydów oraz rotacje grup chemicznych); 

l metody niechemiczne: agrotechniczna (wybór lokalizacji, 

rotacja stanowiska, typ uprawy, rodzaj systemu uprawy, 

zabiegi agrotechniczne/mechaniczne, usuwanie pędów 

z galasami oraz porażone przez patogeny); biologiczna 

(pożyteczne organizmy; fot. 2 a i b), produkty biologiczne  

– tab. 3); hodowlana (odmiany mało podatne na zasiedlanie 

przez określonego szkodnika) oraz fizyczna. Prelegent zwró-

cił uwagę, że niektórzy wrogowie naturalni są gatunkami 

stricte do ograniczania konkretnych gatunków szkodników, 

re k l a m a

Fot. 1. Szara pleśń to problem zarówno kwiatów, jak i owo-

ców maliny
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a niektóre – zwalczają więcej niż jeden gatunek. Tak jest na 

przykład w przypadku bzygowatych (Sphaerophoria ruep-

pellii), które jako „broń biologiczna” są przeznaczone do 

zwalczania wciornastków, mszyc i larw chrząszczy. 

Clue skutecznej ochrony przed szkod-

nikami, to wykorzystanie wolnego od 

szkodników, zdrowego materiału nasa-

dzeniowego, znajomość biologii i eko-

logii szkodników, a także znajomość 

progów ekonomicznej szkodliwości 

dla poszczególnych szkodników. Od 

plantatora wymagany jest systema-

tyczny monitoring szkodników przez 

cały okres wegetacji. Warto zwrócić 

uwagę na możliwość skorzystania z do-

radztwa sadowniczego, w tym z licz-

nych komunikatów, które są wysyłane jako SMS-y, a także 

dostępne jako filmiki instruktażowe na kanale YouTube.  

T. Gasparski zwrócił uwagę na dostępne systemy wspoma-

gania decyzji oraz odpowiedni dobór środka zwalczającego 

(ś.o.r. lub organizm pożyteczny). Dla uzyskania wysokiej 

skuteczności zabiegu zwalczającego niezbędne są także 

zarówno przestrzeganie zapisów etykietowych (termin sto-

sowania, dawki), jak i wykorzystywanie sprawnego sprzętu 

do przeprowadzenia zabiegu ochrony. 

Alternatywą do zabiegów chemicznych lub ich uzupełnieniem 

może być także środek FITTER. Jak informował T. Gasparski, 

zawiera on kwasy tłuszczowe C14 do C20 i ma działanie 

mechaniczne zarówno w stosunku do 

owadów, jak i roztoczy – hamuje ich 

rozwój. Na roślinie działa powierzch-

niowo. Na szkodniki działa kontaktowo 

przez uszkodzenie kutikuli i następnie 

wnikając do ciała owada, powoduje 

zaburzenia w osmoregulacji i wymia-

nie gazowej. Wykazuje skuteczność 

w zwalczaniu owadów i roztoczy 

w stadium larwy, postaci dorosłej, 

a w niektórych przypadkach również 

jaja. W malinie może być wykorzystany 

przeciwko mszycom i przędziorkom. 

Jest także selektywny w stosunku do pożytecznych owadów. 

Bez alternatywy 

Niestety, jak wykazał T. Gasparski, jak dotąd nie ma alterna-

tywy do zwalczania niektórych szkodników w jagodnikach, 

poważnym problemem jest co roku roztocz truskawko-

wiec, którego populacja prowadzi do karłowacenia roślin, 

Tabela 1. Środki zarejestrowane do zwalczania szarej pleśni w uprawach maliny w 2023 roku oraz ryzyko wystą-
pienia odporności Botrytis cinerea na substancje czynne fungicydów

Nazwa środka Substancja czynna Ryzyko wystąpienia odporności
Biszop 80 WG/El Cappo 80 WG/Pastor 80 WG/Kapelan 80 WG/
Kapłan 80 WG

kaptan niskie

Teldor 500 SC fenheksamid niskie do średniego
Scala/Pyrus 400 SC/Pyranil 400 SC/Mythos 300 SC/Favena 300 SC/
Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC

pirymetanil średnie

Switch 62,5 WG/Puenta/Botrefin/Cobalt/Fludiocyp Pro 62,5 WG/
Mars 62,5 WG/Serenva/Sextans 62,5 WG/Society/Sorvin 

cyprodynil
+ fludioksonil

średnie;
niskie do średniego

Signum 33 WG/Bigala/Spector 33 WG/Sarantos 33 WG/
Singapur 33 WG

boskalid
+ piraklostrobina

średnio wysokie do wysokiego

Luna Sensation 500 SC/Largus Extra 500 SC fluopyram
+ trifloksystrobina

średnio wysokie do wysokiego

Źródło: prezentacja P. Krawca 

Tabela 2. Środki biologiczne zarejestrowane do zwalczania szarej pleśni w uprawach maliny w 2023 roku oraz 
produkty wspierające ochronę

Nazwa środka Substancja czynna
Polyversum WP Pythium oligandrum
Serenade ASO Bacillus subtilis szczep QST 713
Julietta Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02
Botector Aureobasidium pullulans szczep DSM 14940 i DSM 14941
Serifel Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600
Nutivax/Plantivax/Vaxiplant laminaryna
Miligard związki fosforu i potasu (44% K2O, 21% P2O5) 
Subtill Berry żywe komórki i zarodniki bakterii różnych szczepów Bacillus subtilis 
Stradale  polisacharyd z drzewa acacia, 

co-formulatory na bazie naturalnych i biodegradowalnych surfaktantów
Lecitec lecytyna
Cobre/Cuperdem/Sergomil bioaktywna miedź, stymuluje odporność roślin, do aplikacji dolistnej oraz doglebowej
Brotaverd lignosulfoniany (miedzi i glinu, indukuje odporność, lignifikuje wiązki przewodzące

Źródło: prezentacja P. Krawca 

Tabela 3. Metody biologiczne w uprawach szklarniowych/tunelowych

Zwalczane 
szkodniki 

Wróg naturalny 

Mączliki pożyteczne błonkówki (Encarsia formosa, Eretmocerus eremicus)
drapieżne chrząszcze z rodz. biedronkowatych (Delphastus 
pusillus)

Wciornastki drapieżne roztocza (Amblyseius swirskii i inne)
drapieżne pluskwiaki z rodziny dziubałkowatych  
(Orius laevigatus)

Przędziorki drapieżne roztocza (Amblyseius swirskii i inne)
grzyby entomopatogeniczne (Beauveria bassiana)

Mszyce pryszczarek mszycojad (Aphidoletes aphidymyza)

Na podstawie prezentacji T. Gasparskiego 

Fot. 2. Mszyce są pasożytowane (a) i ograniczane przez biedronki (b) Fot. 3. Objawy obecności kwieciaka 

malinowca – zasychające kwiatostany 

Tabela 4. Uwagi dotyczące ograniczania pryszczarków na malinie 

Szkodnik Pryszczarek malinowiec Pryszczarek namalinek 
łodygowy

Liczba pokoleń 
w ciągu roku 

1 3

Okres szkodliwości 
i termin zwalczania 

loty muchówek i składanie jaj 
w IV–V

loty muchówek i składanie 
jaj w IV/V, VI, VII–VIII

Metody 
ograniczania 

usuwanie pędów z galasami monitoring lotu 
muchówek – pułapki 
feromonowe

Zarejestrowane 
substancje czynne/
środki

brak zarejestrowanych ś.o.r., 
ale ogranicza je acetamipryd, 
deltametryna (Decis) przy 
okazji zwalczania innych 
szkodników

acetamipryd, 
deltametryna (Decis)

Na podstawie prezentacji T. Gasparskiego 

a b

Verimark® i Cyazypyr® są znakami towarowymi 
FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

Wartość 
budowana

od pierwszych
 dni

Nowatorskie zabezpieczenie plantacji truskawki 
przed żerowaniem szkodników. Dzięki najnowszej 
substancji Cyazypyr® truskawka jest długo chroniona 
na Twoim polu.
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zahamowania ich wzrostu oraz ograniczenia plonowa-

nia. Najważniejsze jest zakładanie plantacji ze zdrowego  

materiału nasadzeniowego. Próg zagrożenia w okresie 

przed kwitnieniem stanowi stwierdzenie już nawet poje-

dynczych roztoczy na roślinach. Zwalczanie jest wskazane 

z użyciem takich substancji czynnych, jak spirotetramat  

(Movento 100 SC), abamektyna, milbemektyna, fenpirok-

symat. 

Brak alternatywy w postaci innych niż chemiczne metod 

ochrony plantacji maliny jest także w przypadku zwalczania 

kwieciaka malinowca oraz kistnika malinowca. Ich dorosłe, 

czyli chrząszcze oraz larwy niszczą pąki kwiatowe oraz 

owoce. Samica kwieciaka podcina szypułkę, która usycha 

(fot. 3), a larwy kistnika powodują „robaczywienie” owoców, 

co prowadzi do ich dyskwalifikacji w handlu. Niezmiernie 

ważne jest monitorowanie kwieciaka malinowca przed 

kwitnieniem. Próg zagrożenia w tym okresie to zaledwie  

1–2 chrząszcze na 200 kwiatostanów. Do zwalczania pole-

cane są obecnie takie substancje czynne, jak acetamipryd, 

cyjanotraniliprol* (* tylko na truskawce) oraz deltametryna* 

(Decis). 

Na malinie duże zagrożenie stanowią pryszczarki: prysz-

czarek malinowiec oraz pryszczarek namalinek łodygowy. 

Szczegóły dotyczące tych szkodników i ich zwalczania – na 

podstawie prezentacji prelegenta – przedstawiam w tabeli 4. 

Porzeczka – alternatyw mało 

W przypadku zwalczania szkodników porzeczki także alter-

natywne metody są mocno ograniczone. T. Gasparski zwrócił 

uwagę na wielkopąkowca porzeczkowego – najgroźniejsze-

go szkodnika tego gatunku. Szkodnik żyje, żeruje i zimuje 

w pąkach porzeczki (fot. 4). Jest przenoszony z sadzonkami, 

przez wiatr, człowieka, owady, roztocze, a dodatkowo jest 

to wektor rewersji porzeczki czarnej. Jedyną metodą nie-

chemiczną walki z tym szkodnikiem jest uprawa odmian 

odpornych, jak ‘Ceres’, ‘Polares’, ‘Polonus’, przy czym nie 

zawsze ich owoce i plonowanie są na poziomie zadowala-

jącym dla plantatora. 

Monitoring prowadzony przed kwitnieniem i podjęcie zwal-

czania mogą w skuteczny sposób wpłynąć na ograniczenie 

zagrożenia ze strony szkodnika w późniejszym okresie w se-

zonie. Pojawienie się na plantacji pierwszych uszkodzonych 

pąków to próg zagrożenia i sygnał do rozpoczęcia zwalczania 

(skuteczne jest także usuwanie pędów z uszkodzonymi 

pąkami). Zarejestrowane są obecnie tylko takie substancje 

czynne, jak spirotetramat (Movento 100 SC), fenpiroksymat. 

Inna grupa szkodników, które zwalczane mogą być za po-

mocą środków chemicznych to – podobnie jak w przypadku 

maliny – pryszczarki. Charakterystyka tych muchówek na 

porzeczkach przedstawiona jest w tabeli 5. 

Na porzeczce występuje kilka gatunków mszyc, które wy-

magają corocznego zwalczania. Są to: mszyca porzeczko-

wo-czyściecowa, mszyca porzeczkowo-mleczowa, mszyca  

porzeczkowo-sałatowa, mszyca porzeczkowa i inne gatunki. 

Niektóre z nich są wektorami chorób 

wirusowych, co sprawia, że zwalczanie 

jest konieczne. Próg zagrożenia to już 

10% zasiedlonych pędów. T. Gaspar-

ski wśród metod zwalczania wymie-

nił takie produkty, jak spirotetramat  

(Movento 100 SC), insektycydy zawie-

rające acetamipryd oraz pyretroidy 

(Decis). Zwrócił uwagę na produkt o in-

nym mechanizmie działania – FITTER,  

które warto włączyć do programu 

ochrony. 

Zagrożenie ze strony Drosophila 
suzukii po minionym sezonie
Muszka plamoskrzydła jest obecna w Polsce od  

2014 roku. Jak wiadomo D. suzukii jest to szkodnik 

owoców o cienkiej skórce, którą samica może przebić 

swoim pokładełkiem i złożyć pod nią jaja. W okresie od  

2014 r. do 2021 r. odnotowano w naszym kraju tylko 

jeden rok – 2020, w którym gatunek ten spowodował 

istotne straty w plonach owoców. Bieżący rok nie wy-

różnił się niczym szczególnym w kwestii tego szkodnika, 

gdyż – na szczęście – nie stanowił zagrożenia dla owoców 

produkowanych w naszym kraju. 

l W 2022 roku monitoring (fot. 1) muszki plamoskrzydłej 

rozpoczęto od początku czerwca. Prowadzono go na kil-

kudziesięciu plantacjach borówki wysokiej zlokalizowanych 

w rejonie Skierniewic, Poznania, Szczecina, Wrocławia, Lu-

blina, Białej Rawskiej i Grójca. W tym sezonie pierwsze mu-

chówki D. suzukii (fot. 2) odłowiły się w okolicach Poznania, 

w pierwszym tygodniu września, a w pozostałych lokaliza-

cjach w trzecim i czwartym tygodniu września. Liczebność 

odławianych muchówek była poniżej 10 sztuk na pułapkę 

na tydzień, czyli zagrożenie ze strony tego szkodnika było 

na poziomie niskim. Szczyt odłowów osobników dorosłych 

muszki plamoskrzydłej wystąpił w październiku. Monitoring 

D. suzukii zakończono wraz z końcem listopada (wykres). 

Z racji tego, że odłowy szkodnika zdarzyły się po zbiorze 

owoców, nie odnotowano strat ekonomicznych w plonie. 

Do monitoringu muszki plamoskrzydłej używano pułapek 

tradycyjnych – Drosinal, oraz elektronicznych – Trapview.

l Uzyskane wyniki z prowadzonego monitoringu były zbież-

ne z informacjami otrzymanymi od producentów posiada-

jących plantacje w różnych częściach kraju, gdyż w okresie 

zbiorów nie mieli oni problemów z muszką plamoskrzydłą. 

Choć rok 2022 tak, jak poprzedni rok 2021, nie należał do tych 

trudnych w kwestii występowania muszki plamoskrzydłej, 

to nie wiadomo, co przyniesie kolejny sezon 2023. Dlatego 

zwracam uwagę na wznowienie monitoringu muszki pla-

moskrzydłej już od wczesnej wiosny, a najpóźniej na miesiąc 

przed początkiem dojrzewania owoców, aby w razie wykrycia 

szkodnika podjąć odpowiednie działania ograniczające jego 

liczebność.

Dr Wojciech Piotrowski

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy 

w Skierniewicach 

Tabela 5. Uwagi dotyczące ograniczania pryszczarków na porzeczce

Szkodnik Pryszczarek 
porzeczkowiak liściowy

Pryszczarek 
porzeczkowiec pędowy

Liczba pokoleń 
w ciągu roku 

3–4 2–3

Okres szkodliwości 
i termin zwalczania 

loty muchówek i składanie 
jaj w V–VI

loty muchówek i składanie 
jaj w okresie V–VIII

Próg zagrożenia 20 zasiedlonych 
wierzchołków w próbie 200

10 uszkodzonych pędów 
w próbie 200

Zarejestrowane 
substancje czynne/
środki

ograniczone zwalczanie 
s.a.: acetamipryd, 
spirotetramat (Movento)

zwalczanie s.a.: 
spirotetramat (Movento), 
acetamipryd

Na podstawie prezentacji T. Gasparskiego

Fot. 4. Obecnie nie ma niechemicznych alternatyw do zwal-

czania wielkopąkowca, poza uprawą odmian odpornych 

Fot. 1. Pułapka Drosinal do monitoringu muszki plomoskrzy-

dłej

Fot. 2. Muchówki D. suzukii fot. 1, 2 W. Piotrowski

Odłowy muszki plamoskrzydłej w 2022 roku
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Chwasty na plantacjach 
ściółkowanych (cz. I)

Dr hab. Jerzy Lisek (prof. IO)
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach

Dobór herbicydów dopuszczonych do stosowania w jagodnikach nie wystarcza do efektywnej ochrony 
przed chwastami. Użycie środków chwastobójczych stwarza ponadto zagrożenia dla ludzi, środowiska 
i roślin uprawnych. Dlatego coraz częściej plantatorzy sięgają po ściółki. Dotyczy to przede wszystkim 
plantacji maliny, jeżyny, truskawki i borówki wysokiej, które dostarczają owoców deserowych. Ze 
względu na duże koszty i pogarszającą się dostępność naturalnych ściółek, takich jak kora drzewna 
i trociny, coraz popularniejsze stają się materiały syntetyczne – czarne agrotkaniny i agrowłókniny 
polipropylenowe. Podstawową funkcją tych ściółek jest ograniczenie rozwoju zachwaszczenia. Ściółki 
z tkanin i włókniny redukują również zabrudzenie i przyspieszają termin zbioru owoców truskawki oraz 
ograniczają straty wody na plantacji. 

Czy syntetyczna ściółka  
całkowicie rozwiązuje problem 
zachwaszczenia?

Polowa ocena skuteczności wska-

zuje, że niestety nie. Na plantacjach 

ściółkowanych włókniną lub tkaniną 

rolniczą nadal może wystąpić pro-

blem zachwaszczenia i nie należy go 

lekceważyć. Czarne ściółki o dużej 

gramaturze odcinają dostęp światła 

niezbędny do kiełkowania nasion 

chwastów. Tworzą skuteczną fizyczną 

barierę przed wschodami chwastów 

oraz przerastaniem odrostów chwa-

stów wieloletnich. Eliminacja chwa-

stów jest pełna przy nienaruszonej 

powierzchni ściółki, w miejscach, 

gdzie szczelnie zakrywa ona glebę. 

Do rozwoju zachwaszczenia dochodzi 

w miejscach sadzenia rośliny uprawnej, 

wokół słupków podporowych (fot. 1) 

oraz w miejscach mechanicznych i fi-

zycznych uszkodzeń ściółki związanych 

z użyciem narzędzi rolniczych oraz 

działaniem światła i temperatury. Licz-

ba uszkodzeń wzrasta wraz z wiekiem 

ściółki. Duży problem stanowi także 

wyrastanie chwastów wzdłuż strefy 

ściółkowanej. Mechaniczne zwalczanie 

chwastów jest tam trudne, ze względu 

na łatwość uszkodzenia agrotkaniny 

(włókniny).

Szczególnie uciążliwe jest wyrastanie 

chwastów wokół roślin uprawnych, 

sadzonych w nacięcia lub otwory we 
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Muszkę można ograniczyć 
niechemicznie
Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii) jest waż-

nym gospodarczo szkodnikiem, który może powodo-

wać znaczne szkody w uprawach wielu gatunków roślin 

sadowniczych, tak krzewów owocowych, jak i drzew 

pestkowych. Obecnie plantatorzy w celu ograniczenia 

strat ekonomicznych w plonie stosują chemiczne środki 

owadobójcze oraz pracochłonne zabiegi agrotechniczne. 

Nowa metoda – technika sterylnych owadów (SIT) – jest 

przyjazna dla środowiska i sprawdzona w przypadku 

innych gatunków szkodników. Teraz także jest testowana 

w stosunku do muszki plamoskrzydłej i wkrótce zostanie 

zastosowana w praktyce. 

u Pierwsze próby. Celem przeprowadzonego badania 

było zademonstrowanie zastosowania techniki sterylnych 

owadów (SIT) do ograniczania muszki plamoskrzydłej w wa-

runkach polowych. Chodziło o to, aby nie było dodatkowych 

fizycznych barier, które mogłyby znacząco zapobiec inwazji 

(nalatywaniu) szkodników lub ucieczce sterylnych sam-

ców poza obiekt doświadczalny. Próby przeprowadzono 

w otwartych tunelach polietylenowych, w przypadku których 

populacja muszki może być bardzo wysoka. W tunelach, 

w przeciwieństwie do warunków szklarniowych, nie ma 

dodatkowych elementów konstrukcyjnych, które mogłyby 

zminimalizować presję szkodnika. Samce muszki wykorzy-

stane do testu zostały w 99% wysterylizowane za pomo-

cą promieniowania rentgenowskiego. Były wypuszczane 

dwa razy w tygodniu na 7,2 ha plantacji truskawki. Wyniki 

doświadczenia pokazały, że technika sterylnych owadów 

pozwoliła na redukcję populacji szkodnika przez cały sezon 

w porównaniu z dwoma nietraktowanymi lokalizacjami 

kontrolnymi (skuteczność metody 91%). 

Technika sterylnych owadów (SIT) jest stosowana od po-

nad 60 lat, ale w praktyce jest ograniczana przez koszty 

hodowli i selekcji owadów. Przełomowa technologia SIT 

firmy BigSis wykorzystała sztuczną inteligencję i robotykę 

do opracowania hodowli owadów, obniżając koszty SIT aż 

o 90 procent, dlatego jest ona przystępnym rozwiązaniem 

na skalę gospodarstwa.

u W praktyce. Obecnie ograniczanie D. suzukii pole-

ga na połączeniu stosowania metod agrotechnicznych, 

w szczególności częstszym prowadzeniem zbiorów, zwięk-

szoną higieną i stosowaniem siatek zabezpieczających upra-

wy przed nalotem owadów ze stosowaniem insektycydów. 

Ograniczona liczba zatwierdzonych chemicznych substancji 

czynnych, możliwość wprowadzenia ograniczeń regulacyj-

nych w odniesieniu do niektórych z nich, a także groźba 

wystąpienia odporności na insektycydy, stanowią zagroże-

nie w skutecznym zwalczaniu D. suzukii. W ostatnim czasie 

w USA wykazano odporność gatunku na spinosad. Biorąc 

to pod uwagę, do osiągnięcia zintegrowanego zwalczania 

populacji D. suzukii (IPM) niezbędne są skuteczne strategie 

zwalczania, mniej zależne od insektycydów (a tych nie ma). 

u Nowatorskie rozwiązanie na miarę potrzeb. Firma  

BigSis wprowadzająca na rynek technikę sterylnych owadów 

zakłada, że plantatorzy będą subskrybować usługę na cały 

sezon, a firma zajmie się wypuszczaniem owadów i monito-

rowaniem upraw. Według przedstawicieli zainteresowanie 

nowym rozwiązaniem w zwalczaniu muszki plamoskrzydłej 

jest duże. Ma ono być dostępne w Anglii w przyszłym roku. 

Obecnie firma koncentruje się na ograniczaniu populacji 

muszki plamoskrzydłej, ale w nadchodzących latach planuje 

wprowadzić kilka innych rozwiązań, w tym takie, które po-

zwolą ograniczyć owocówkę jabłkóweczkę – motyl z rodziny 

zwójkowatych, szkodnika sadów jabłoniowych. Główną 

zaletą techniki sterylnych owadów jest możliwość szybkie-

go wprowadzenia jej na rynek w czasach, gdy znalezienie 

i rejestracja chemicznych środków ochrony roślin jest trudna 

i długotrwała. Jak dotychczas firma BigSis nie miała problemu 

z wprowadzeniem na rynek swojego rozwiązania w Anglii 

i czterech stanach USA, w tym w Kalifornii.

Dorota Łabanowska-Bury

Na postawie informacji firmy BigSis

Na czym polega technika sterylnych owadów? 
Sterylne samce są wypuszczane na określony 
obszar, gdzie kopulują z „dzikimi” samicami, które 
następnie nie wydają żadnego lub bardzo niewie-
le potomstwa. Dzięki temu populacja szkodnika 
nie zwiększa się, a wręcz spada. 

– szerokość robocza: 1,8 m
– głębokość robocza: do 18 cm
– szerokość pasa: 2 x 32,5 cm
– szerokość uprawianego  

międzyrzędzia: 3 x 30 cm
– rozstaw kół podporowych: 127 cm

Glebogryzarka do międzyrzędzi VEGA

ul. Berka Joselewicza 2, 07-100 Węgrów | tel.: +48 25 792 38 88 | fax: +48 25 792 27 32 | e-mail: bomet@bomet.pl | www.bomet.pl
www.facebook.com/Bomet.wegrow 
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włókninie. Wielkość nacięć lub otwo-

rów powinna być tak dobrana, aby 

ograniczyć powierzchnię, na której 

wschodzą chwasty, a z drugiej stro-

ny zapewnić normalny rozwój rośliny 

uprawnej, np. miejsce na wyrastanie 

nowych pędów maliny i jeżyny. Z in-

tensywnym rozwojem chwastów wo-

kół sadzonych roślin mamy często do 

czynienia na nowo zakładanych plan-

tacjach. Rośliny jagodowe, np. maliny 

i truskawki, są wrażliwe na konkurencję 

chwastów bezpośrednio po posadze-

niu. Zaniechanie zabiegów odchwasz-

czających wokół nowo posadzonych 

roślin uprawnych przez cały okres we-

getacyjny skutkuje pogorszeniem ich 

wzrostu i może nawet prowadzić do 

ich zamierania. 

Ważniejsze gatunki chwastów 
rozwijających się w ściółkach

W ściółkach mogą występować wszyst-

kie gatunki chwastów obecne na polu 

przed ściółkowaniem lub w otoczeniu 

plantacji. Nasiona chwastów z sąsiedz-

twa są najczęściej przenoszone przez 

wiatr. Do chwastów jednorocznych, 

najczęściej występujących w wycię-

ciach włókniny pod rośliny uprawne 

należą zarówno trawy, głównie chwa-

sty prosowate (chwastnica jedno-

stronna; fot. 2), włośnica sina i zielona, 

palusznik krwawy), wiechlina roczna  

(fot. 3), stokłosy, jak i chwasty dwuli-

ścienne – szarłat szorstki (fot. 4), ko-

mosa biała, rdest ptasi, rdestówka po-

wojowata, żółtlica drobnokwiatowa, 

rumianowate, przymiotno kanadyjskie, 

gwiazdnica pospolita, tasznik pospoli-

ty i starzec zwyczajny. Do najbardziej 

uciążliwych zaliczane są chwasty cie-

płolubne, rozwijające się od maja do 

sierpnia: prosowate, szarłat i żółtlica. 

Cechuje je szybki wzrost i duża masa 

roślin. W wycięciach włóknin rozwijają 

się także chwasty wieloletnie, najczę-

ściej rozłogowe – perz właściwy, ostro-

żeń polny, skrzyp polny (fot. 5), powój 

polny, rzepicha leśna, szczaw polny, 

a także szczaw kędzierzawy i mniszek 

pospolity. 

Ograniczanie rozwoju  
chwastów we włókninach  
ściółkujących

Do podstawowych działań związanych 

z ochroną przed chwastami na planta-

cjach ściółkowanych agrowłókninami 

należą:

– profilaktyka zachwaszczenia przed 

założeniem plantacji i rozłożeniem 

ściółki;

– częsty monitoring plantacji i odpo-

wiednio wczesne wykonanie che-

micznych lub mechanicznych za-

biegów odchwaszczających.

Profilaktyka

Składają się na nią działania prowa-

dzone przed założeniem plantacji, 

które ograniczą późniejszy rozwój 

chwastów. Jest to przede wszystkim 

siew przedplonów i międzyplonów 

oraz uprawa mechaniczna gleby, któ-

rych celem jest maksymalna redukcja 

liczby nasion tworzonych przez chwa-

sty. Liczne występowanie chwastów 

trwałych, szczególnie rozłogowych, 

oznacza duże prawdopodobieństwo 

ich wyrastania wokół roślin sadzonych 

w tkaninach lub włókninach ściółkują-

cych. Chwasty trwałe występujące na 

polu przeznaczonym pod jagodnik, 

wymagają kompleksowego zwalcza-

nia. Umożliwia je odpowiednia upra-

wa gleby, uzupełniona stosowaniem 

układowych herbicydów dolistnych. 

Uprawa głęboszem prowokuje głębo-

ko korzeniące się chwasty do rozwoju. 

Rozłogi i kłącza chwastów wieloletnich, 

które po orce znalazły się w powierzch-

niowej warstwie gleby, są usuwane 

przez bronę chwastownik lub kultywa-

tory. Do najczęściej wykorzystywanych 

herbicydów należą środki zawierają-

ce glifosat (według aktualnego stanu 

rejestracji) oraz środki zaliczane do 

pochodnych fenoksykwasów – MCPA 

(Chwastox Extra 300 SL) i pirydyn – flu-

roksypyr (Starane 250 EC), o działaniu 

zbliżonym do auksyn. 

Lustracja plantacji 

Regularny monitoring występowania 

chwastów powinien być połączony 

z prawidłową identyfikacją gatunków 

i znajomością ich biologii. Wykrycie 

zagrożeń w początkach kiełkowania 

chwastów lub we wczesnych fazach 

rozwojowych oraz odpowiednio 

wczesna aplikacja herbicydów (także 

przedwschodowo) jest niezbędnym 

warunkiem ich skutecznego zastoso-

wania. Siewki niektórych chwastów 

mogą się pojawiać jesienią i wymagać 

natychmiastowego zwalczania. Wiosną 

będą już dobrze zakorzenione, a ich 

zwalczanie mechaniczne i chemiczne 

będzie kłopotliwe, pracochłonne lub 

nieskuteczne. 
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Fot. 1. Chwasty w wycięciu na słupek 

podporowy

Fot. 2. Chwastnica jednostronna Fot. 3. Wiechlina roczna

Fot. 4. Szarłat szorstki 

Fot. 5. Skrzyp polny 

Solaryzacja jako 
alternatywa dla dezynfekcji 
Zakaz stosowania systemów fumi-

gacji z użyciem bromku metylu, 

ustanowiony przez Protokół Mon-

trealski w 1987 r., wraz z później-

szymi i okresowymi ograniczeniami 

nałożonymi na stosowanie innych 

substancji czynnych, takich jak  

1,3-dichloropropen, chloropikryna 

itp., ukierunkowały badania nad sto-

sowaniem – w przypadku gruntów 

ornych – bardziej zrównoważonych 

technik o mniejszym negatywnym 

wpływie na środowisko.

W ostatnich latach popularne stały 

się systemy działające bezpośrednio 

pozytywnie na kondycję gleby, aby 

była przygotowana pod uprawy, tak-

że sadownicze. Wśród tych praktyk 

znacznym powodzeniem cieszy się 

solaryzacja (całkowite ściółkowanie 

gleby bardzo cienką i przepuszcza-

jącą światło folią z tworzywa sztucz-

nego). Wykorzystując jako źródło 

energii wyłącznie promieniowanie 

słoneczne, solaryzacja może zastąpić 

prawdziwą pasteryzację gleby, a uni-

kając „pustki biologicznej”, okazuje 

się rozwiązaniem znacznie mniej in-

wazyjnym niż środki chemiczne.

W okresie solaryzacji jest istotne, 

aby system pokrycia terenu nie tracił 

ciepła. Badania firmy EIFFEL skupiły 

się na tym, jak skutecznie zatrzymać 

większość energii zaabsorbowanej 

i zmagazynowanej w gruncie w cią-

gu dnia (promieniowanie słoneczne 

NIR i UV), aby utrzymać stały efekt 

termiczny, ograniczając tym samym 

straty ciepła, zarówno przez konwek-

cję, jak i przez promieniowanie.

Kierownik sprzedaży firmy EIFFEL,  

dr Aldo Maggi, wyjaśnia, w jaki sposób 

firma wprowadziła innowacje w dzie-

dzinie solaryzacji: EIFFEL od wielu lat 

produkuje udane folie, takie jak MULTI-

SUN, zarówno w wersji tradycyjnej, jak 

i w wersji „fumigacji z barierą gazową; 

niezwykle przejrzyste i mechanicznie 

bardzo wytrzymałe folie dzięki 7-war-

stwowej technologii produkcji, która 

pozwala na utrzymanie temperatury 

gleby między 42°C a 50°C przez okres 

od 4 do 8 tygodni.

Koszty utylizacji po zakończeniu cyklu 

są jednak wysokie i niestety rosną, co 

skłoniło firmę do opracowania wersji 

całkowicie biodegradowalnej, która na 

rynku znana jest pod nazwą MULTISUN 

BIO. Folia ta jest produkowana z biode-

gradowalnych polimerów i biodegra-

dowalnych dodatków stabilizujących 

UV, opracowanych w celu zapewnienia 

właściwej przepuszczalności i bardzo 

wysokiego „efektu cieplarnianego” przy 

jednoczesnym zmniejszeniu oddziały-

wania na środowisko, z poszanowaniem 

atmosfery i dyrektyw europejskich doty-

czących ograniczenia stosowania kon-

wencjonalnych tworzyw sztucznych. 

Ogromną zaletą stosowania MULTISUN 

BIO jest to, że po zakończeniu użytko-

wania jest on zakopywany w glebie, 

w trakcie normalnych praktyk związa-

nych z przygotowaniem podłoża do sie-

wu lub przesadzania, a następnie ulega 

naturalnej degradacji. MULTISUN BIO jest 

już dostępny (o maksymalnej szerokości 

10 m) u oficjalnych dealerów EIFFEL.

Dorota Łabanowska-Bury 
Na podstawie materiałów firmy 

EIFFEL
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Nowa wizja marki i logo,  
które ją odzwierciedla
Sumi Agro zmienia identyfikację wizualną, czego pierw-

szym efektem jest całkowicie odmieniony logotyp. Celem 

działań jest ujednolicenie globalnej obecności firmy na 

rynku. Nowy znak firmowy to jednak nie tylko zmiana 

wizualna, lecz także przejaw istotnej modyfikacji misji 

i wizji marki, a co za tym idzie również początku nowego 

podejścia do ochrony upraw.

u Nowy sposób myślenia o ochronie praw. Trendy rynko-

we i odpowiedzialne podejście do kwestii środowiskowych we 

współczesnym rolnictwie wymagają zdecydowanych ruchów biz-

nesowych. Rozwój ochrony biologicznej, optymalizacja ochrony 

konwencjonalnej czy poprawa kondycji roślin dzięki produktom 

pochodzenia naturalnego to dziedziny, w których chcemy być 

wzorem do naśladowania. Odpowiedzią na te wyzwania są za-

równo produkty i technologie już obecne w naszym portfolio, jak 

i te, nad których premierami jeszcze pracujemy – mówi Urszula 

Filipecka, dyrektor marketingu Sumi Agro Poland. Firma chce 

tym samym promować nowy sposób myślenia o ochronie 

upraw, w którym dba się o zasoby naturalne, a także trosz-

czy o konsumenta i środowisko. Zmiana logotypu marki jest 

wizualizacją tych zamysłów. Jest to też krok do ujednolicenia 

globalnej obecności na rynku spółek rolniczych należących 

do koncernu Sumitomo Corporation.

u Symbolika nowego logo Sumi Agro. Koło stanowiące 

główny element nowego logotypu symbolizuje globalną 

obecność Sumi Agro na rynku, a także określa pole działania 

marki: planetę i jej mieszkańców. Zieleń i kształt liścia wpisa-

nego w logo podkreślają związek firmy z rolnictwem i ilustrują 

możliwości rozwoju rolnictwa dzięki użyciu najnowocze-

śniejszych technologii. Są również wyrazem zaangażowania 

w ochronę środowiska oraz dostarczanie innowacyjnych 

produktów i zrównoważonych usług. Kolor pomarańczowy 

zaś nawiązuje do wschodzącego słońca, które dla Sumi Agro 

oznacza podstawę ludzkiej egzystencji – energię – oraz wiąże 

się z pochodzeniem marki.

u Nowe trendy, nowe rozwiązania. W najbliższej przyszłości 

nowa wizja marki znajdzie odzwierciedlenie w rozwiąza-

niach oferowanych na polskim rynku. Liczba dostępnych na 

rynku konwencjonalnych substancji czynnych z roku na rok 

spada. Wiemy, że jest to proces nieodwracalny, który będzie tylko 

postępował. Jednocześnie od producentów rolnych wymaga się 

podnoszenia jakości oraz zwiększania plonów, tak by z jednego 

hektara produkować jeszcze więcej. Niezbędne staje się zatem 

włączenie do technologii produkcji rozwiązań biologicznych, 

zarówno do ochrony upraw, nawożenia, jak i biostymulacji 

– wyjaśnia U. Filipecka. – W najbliższym czasie poszerzymy 

nasze portfolio o kolejne rozwiązania wypracowane wspólnie 

z firmą Futureco Biosciences oraz innymi partnerami, z którymi 

opracowujemy innowacyjne produkty biologiczne. Przykładami 

mogą być preparat KAIZEN (redukujący negatywne skutki suszy), 

fungicyd MEVALON (zapobiegający chorobom przechowalni-

czym, m.in. jabłek) oraz nowe nawozy dolistne z firmy Lebosol. 

Naszą odpowiedzią na systematycznie malejącą liczbę środków 

do ochrony konwencjonalnej są nowe japońskie substancje 

czynne, m.in. do ochrony upraw sadowniczych przed parchem 

czy zwalczania chorób grzybowych rzepaku w okresie kwitnienia. 

Produkty oparte na tych molekułach wprowadzimy na rynek 

w niedalekiej przyszłości – wylicza dyrektor marketingu Sumi 

Agro Poland. 

Sumi Agro to jednak nie tylko nowości. Marka raz za razem 

udowadnia doskonałą jakość swoich flagowych produktów. 

Mówiąc o nowej wizji Sumi Agro, nie sposób nie wspomnieć 

o znanym od lat produkcie – liderze rynku insektycydowego 

w Polsce. MOSPILAN – bo o nim mowa – to preparat, który idealnie 

wpisuje się w wizję firmy dzięki wysokiemu poziomowi bezpie-

czeństwa dla operatora, upraw i środowiska. Co bardzo ważne, 

dzięki intensywnym działaniom rejestracyjnym firmy przyszłość 

produktu jest pewna do 2032 r. – podkreśla U. Filipecka.

u Globalna zmiana identyfikacji wizualnej. Sumi Agro 

Poland jest częścią koncernu Sumitomo Corporation, jednej 

z dziesięciu największych firm w Japonii, obecnej aż w 66 

krajach. Jesteśmy dumni z przynależności do jednego z naj-

większych i najstarszych koncernów na świecie – mówi Tomasz 

Malczewski, Prezes Zarządu Sumi Agro Poland. To daje nam 

pewność i siłę, których potrzebujemy, aby wytyczać nowe drogi 

do rozwiązywania codziennych problemów.  

Nowa identyfikacja wizualna będzie wspólna dla wszyst-

kich spółek rolniczych należących do koncernu Sumitomo 

Corporation. Zmianie przyświeca myśl: „Jeden świat. Jeden 

zespół. Jedna firma”.

Materiał prasowy firmy Sumi Agro Poland
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Berry Fest 2023 
czyli jagodowe wina,  
nalewki i destylaty
Mgr Karol Pajewski
sad24.pl

W ramach projektu „Czas na polskie superowoce”, 3 października ub.r. w pałacu w Małej Wsi nieopodal 
Grójca odbył się Berry Fest 2023. Wydarzenie miało na celu promować wyroby alkoholowe z owoców 
jagodowych. Wzięło w nim udział wielu zawodowych i amatorskich producentów alkoholi, a zwieńcze-
niem całego dnia była degustacja i wybór dwóch najlepszych trunków. Jednego w kategorii amatorskiej, 
drugiego – w zawodowej.

u Rosnący rynek alkoholi w Polsce: skomplikowane 

przepisy. Zbigniew Kmieć (fot. 1), ekspert w Związku Przed-

siębiorców i Pracodawców w dziedzinie produkcji spożywczej 

i rolnictwa omówił najbardziej istotne, ale także niezwykle 

zawiłe aspekty prawne z punktu widzenia rzemieślniczej 

produkcji alkoholi. Jeśli chodzi o tę gałąź gospodarki w Pol-

sce, przedsiębiorcy szacują, że rynek alkoholi to dziś sporo 

ponad 40 miliardów złotych rocznie. Rynek ten cały czas 

dynamicznie się zmienia. W tej chwili największą jego czę-

ścią są piwa, następnie wódki, a na końcu pozostałe trunki.

Z punktu widzenia producentów owoców jagodowych 

szczególnie istotne są zmiany, które zachodzą na rynku al-

koholi w Polsce. Jeśli na początku lat 90. ub.w. Polacy prawie 

wcale nie pili wina, to przez trzy dekady wzrost spożycia 

jest dwucyfrowy w skali rocznej. To udowadnia, jak duże 

perspektywy stoją przed małymi i średnimi producentami 

win owocowych. Z drugiej strony to także dowód na to, jak 

szybko producenci muszą dostosowywać się do zmieniają-

cych się gustów konsumentów. 

u Co zrobić, żeby nie sprzedawać samego surowca oraz 

żeby jak największa marża została w rękach producenta? 

Niestety, polskie prawo w tej kwestii jest wyjątkowo zawiłe 

i skomplikowane. Wszyscy, którzy prowadzą w Polsce biz-

nes, doskonale wiedzą, jak wiele przepisów trzeba znać. 

Natomiast producent alkoholi musi ich znać jeszcze więcej. 

Warto tu wspomnieć, że jeszcze nie tak dawno polskiego 

winiarza mogło kontrolować 40 różnych podmiotów. Wiele 

organizacji przedsiębiorców stara się powoli upraszczać i li-

beralizować te przepisy. Jednym z pierwszych sukcesów jest 

zliberalizowanie ustawy winiarskiej, która po raz pierwszy 

dopuszcza pojęcie małej produkcji do 100 tysięcy litrów. Zda-

niem Zbigniewa Kmiecia, główne przeszkody, które hamują 

rozwój rynku alkoholowego w Polsce, to przede wszystkim 

ogromna biurokracja, która nierzadko całkowicie blokuje 

nawet najprostsze w realizacji pomysły, które pomogłyby 
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Fot. 1. Zbigniew Kmieć, ekspert w Związku Przedsiębiorców 

i Pracodawców w dziedzinie produkcji spożywczej i rolnictwa 
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ułatwić życie producentom. Po drugie jest jeszcze kwestia 

dużych stowarzyszeń branżowych, w których interesie nie 

jest powstawanie małych firm, a liberalizacja przepisów z ich 

punktu widzenia tylko zwiększy niepotrzebną konkurencję 

na rynku.

Jedyną i najskuteczniejszą metodą na rozwój marki alkoholi 

i rynku alkoholi w danym kraju, w tym w Polsce, jest maksy-

malna liberalizacja przepisów. Tylko wtedy będziemy mieli 

najwyższą jakość, kiedy na rynku będą konkurować ze sobą 

zawodowcy. Doskonałym przykładem potwierdzającym tę 

tezę jest samo sadownictwo. Im mniejszy obszar uprawy pro-

wadzimy, tym jesteśmy w stanie wyprodukować owoce wyższej 

jakości. Tak samo jest z naszymi nalewkami czy mocniejszymi 

trunkami – podkreślał Z. Kmieć.

u Owoce jagodowe a branża piwowarska i spirytusowa. 

Wydawać by się mogło, że owoce jagodowe nie mają zbyt 

dużo wspólnego z rynkiem i produkcją piwa. Nie jest to 

prawdą. Ostatnie lata pokazują, jak szybko i dynamicznie 

rozwija się w Polsce rynek piw rzemieślniczych. Setki małych 

i średnich producentów potrzebują do swoich produktów 

syropów czy koncentratów w dużych ilościach. Nierzadko 

są to ilości rzędu kilkudziesięciu ton. Zatem współpraca na 

linii małego przetwórstwa i browarnictwa również niesie 

ze sobą ciekawe możliwości rozwoju. Zdaniem eksperta 

jest jeszcze jedna możliwość współpracy. Tak, jak Belgowie 

mają swoje piwo czereśniowe, tak my w takim sam sposób 

możemy w Polsce tworzyć różne nowe style piwne na bazie 

owoców jagodowych.

Możliwości współpracy producentów owoców jagodowych 

i małego przetwórstwa nie kończą się na branży browar-

niczej. Warto spojrzeć w kierunku mocniejszych alkoholi  

– wódek. Około 30% rynku wódek to, jak komentował Zbi-

gniew Kmieć „barwione napoje wódczane”, które udają na-

lewki. Jestem pewien, że pierwszy gracz w Polsce, który przejmie 

ten rynek w postaci prawdziwych nalewek owocowych, wygra 

i go zdobędzie. Pomimo pewnej różnicy w cenie, która wcale 

nie musi odstraszać klienta – podkreślił ekspert. 

Są jeszcze destylaty owocowe, których w Polsce, z wyjątkiem 

śliwowicy, praktycznie nie ma. Podsumowując rozważania 

ekonomiczne, prelegent zapytał się retorycznie, jak zdobyć 

przewagę nad konkurencją? Można robić coś albo taniej, 

albo lepiej, albo inaczej. Dwie kwestie dotyczą dziś branży 

jagodowej i produkcji z nich alkoholi w Polsce. Robimy al-

kohole inaczej i lepiej. 

u Łatka „taniego wina”. Obok kwestii prawnych, opłat 

akcyzowych czy wymagań sanepidu, ogromnym proble-

mem dla producentów win owocowych jest kojarzenie 

produktu z dawnym „jabolem”. Takie 

myślenie jest częste wśród klientów, 

którzy dobrze pamiętają rzeczywi-

stość PRL-u. Tego typu podejścia nie 

mają natomiast osoby, które „komuny” 

nie pamiętają. To właśnie oni stanowią 

największą grupę klientów owoco-

wych win premium. Chociaż temat ten 

może wydawać się śmieszny czy wręcz 

błahy, to jest zupełnie inaczej. 

Właściciel marki DiWine, Marcin 

Bańcerowski (fot. 2), opowiadał, że 

wspomniana „łatka” jest niezwy-

kle krzywdząca. Szczególnie z jego 

punktu widzenia, czyli produkcji 

rzemieślniczej najwyższej jakości. 

Jednak, jak kontynuował prelegent, 

kupujemy nie produkt, a emocje. Wie-

lu klientów kojarzy owocowe wina pre-

mium ze starymi sadami, z wakacjami 

u dziadków. Tacy klienci stają się wręcz 

ambasadorami win owocowych. Je-

śli dołączymy do produktów dobry 

marketing, pozycjonowanie produktu 

w segmencie premium i kulturę picia 

alkoholu, to łatka „jabola” za kilka lat 

odejdzie w niepamięć. Jaki był po-

czątek marki DiWine? Tradycyjnie 

rozpoczęło się od produkcji w zaci-

szu domowym. Następnie to znajo-

mi pana Marcina poprosili go w 2020 

roku, żeby produkował dla nich swoje 

wina zarobkowo. Od tego roku ofi-

cjalnie rozpoczyna się historia marki. 

Pierwsze wina sprzedano 1 grudnia 

2021 roku. Do dziś sprzedano już po-

nad 10 tys. butelek, a firma jest tuż 

przed podpisaniem kontraktu z dużą 

siecią marketów. 

Od początku pomysłodawca mocno 

stawia na marketing, przede wszyst-

kim ten w sieci. Ponadto jest zdania, 

że intensywny marketing i kreowa-

nie marki mogą dziś w bardzo szybki 

sposób wygenerować bardzo dobre 

wyniki sprzedażowe – bo przecież za-

wsze na końcu chodzi nam o sprzedaż 

– dodał prelegent.

u Zwycięzcy przeglądu alkoholi. 

Wśród producentów alkoholi do-

mowych (fot. 3) zwyciężyła nalewka 

ze stosunkowo młodego gatunku  

– minikiwi. Laureatami zostali Nata-

lia i Karol Krześniakowie. Natomiast 

wśród producentów profesjonalnych 

jury zdecydowało o przyznaniu Grand 

Prix producentom półwytrawnego 

wina z czerwonej porzeczki – Beacie 

Iwańczyk i Marcinowi Bańcerowskie-

mu. 
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Owoce  
przez cały rok 
Tak można jednym zdaniem opisać 

owoce oferowane przez polskiego 

producenta – firmę Lioforte z Zamoj-

szczyzny. Zainteresowanie owocami 

liofilizowanymi jest na rynku bardzo 

duże. I to nie tylko w Polsce, o czym 

mogłam się przekonać podczas 

Konferencji Malinowej w Prisztinie 

(7 grudnia ub.r.).

Jednym z prelegentów konferencji 

był Robert Dubiela (fot. 1), właściciel 

firmy Lioforte. Został zaproszony 

do Kosowa, aby pokazać tamtej-

szym producentom na własnym 

przykładzie, jak można zwiększyć 

marżowość produkcji. Omówił 

skomplikowany proces, jakim jest 

liofilizacja zwracając uwagę na 

zalety tej metody przetwarzania. 

Poddajemy surowce prozdrowot-

ne najwyższej jakości, pochodzące  

od sprawdzonych polskich pro-

ducentów i przetwórców owoców 

praktykujących naturalne metody 

upraw,  procesowi liofilizacji z wy-

korzystaniem maszyn i technologii 

światowego lidera technik liofiliza-

cyjnych. Nie używamy w tym proce-

sie mikrofal. Współpracujemy z ze-

społami badawczymi i naukowcami, 

by cały czas doskonalić nasze proce-

sy, receptury i produkty – przekazał 

przetwórca. 

Zwrócił także uwagę na wysoką ja-

kość i wartość prozdrowotną owo-

ców liofilizowanych, które nie tracą 

cennych wartości w czasie obróbki. 

Owoce i warzywa w ofercie Liofor-

te są jakości premium. Surowce do 

produkcji są sprawdzane pod kątem 

bezpieczeństwa, a dostawcy są 

monitorowani w okresie wegetacji. 

Wszystko po to, aby konsument miał 

pewność, co kupuje i spożywa. Obec-

nie w ofercie detalicznej jest kilka ga-

tunków owoców jagodowych, także 

polskich superowoców. Są to malina, 

malina czarna (fot. 2), jeżyna, czarna 

porzeczka i aronia, a także poziomka 

i truskawka. 

Dorota Łabanowska-Bury

Fot. 2. Marcin Bańcerowski, właściciel marki DiWine

Fot. 1. Małgorzata Góra Dubiela 

i Robert Dubiela z dr Agnieszką Orzeł, 

hodowcą maliny, podczas konferencji 

w Prisztinie

Fot. 2. Malina czarna o wysokich war-

tościach prozdrowotnych jest jednym 

z gatunków w linii produktów liofilizo-

wanych  fot. 1, 2 D. Łabanowska-Bury

Fot. 3. Zwycięzcy przeglądu alkoholi fot. 1–3 K. Pajewski

https://lokalnyrolnik.pl/products/malina-liofilizowana-eko_25-g_lioforte
https://lokalnyrolnik.pl/products/czarna-malina-liofilizowana_25-g_lioforte
https://lokalnyrolnik.pl/products/jezyna-liofilizowana-eko_25-g_lioforte
https://lokalnyrolnik.pl/products/czarna-porzeczka-liofilizowana-eko_30-g_lioforte
https://lokalnyrolnik.pl/products/czarna-porzeczka-liofilizowana-eko_30-g_lioforte
https://lokalnyrolnik.pl/products/aronia-liofilizowana-eko_30-g_lioforte


W kilku zdanich

Przyszłość rolników.  
Środki z WPR od 2023 r.

Podstawa prawna
1) Projekt ustawy z 15 listopada 2022 r. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 (przyjęcie planowane jest w pierwszym kwartale 2023 r.)
2) Prezentacja MRiRW z 2022 r., źródło: Skrócona wersja Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (skrócona wersja 1.1) – Wspólna Polityka Rolna 
po 2020 roku – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Na interwencje zawarte w Planie 

Strategicznym dla WPR przewidzia-

ne są 25,2 mld euro. Ile pieniędzy 

będzie przeznaczonych dla młodych 

rolników, na wsparcie dochodów 

związanych z produkcją?

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki 

Rolnej na lata 2023–20271) (dalej: Plan) 

ma na celu m.in. wspieranie godzi-

wych dochodów gospodarstw rolnych 

(a tym samym zapewnienie długoter-

minowego bezpieczeństwa żywności), 

zwiększenie ukierunkowania na nowe 

technologie (innowacyjność) i cyfryza-

cję, co przyczyni się do modernizacji 

rolnictwa, dbanie o wydajne gospo-

darowanie wodą, glebą i powietrzem, 

wzmocnienie ochrony środowiska 

(w tym różnorodności biologicznej), 

poprawę reakcji rolnictwa na potrze-

by społeczne (bezpieczna i bogata 

w składniki odżywcze żywność).

Nadmienić należy, że od Planu zależą 

dopłaty dla rolników, które będą reali-

zowane w 2023 r. np. w formie płatno-

ści bezpośrednich. W zakresie tych 

płatności (I filar WPR) Plan przewiduje:

1) wdrożenie instrumentów zbliżo-

nych do wsparcia funkcjonującego do 

uchwalenia Planu:

l podstawowego wsparcia docho-

dów do celów zrównoważoności 

(odpowiednik jednolitej płatności 

obszarowej) – budżet ok. 1 674 mln 

euro/rok, średnia szacowana stawka 

to ok. 118 euro/ha,

l uzupełniające redystrybucyjne 

wsparcie dochodów do celów 

zrównoważoności (odpowiednik 

płatności redystrybucyjnej, dodat-

kowej) – budżet ok. 409 mln euro/

rok; średnia szacowana stawka to 

ok. 40 euro/ha,

l uzupełniające wsparcie dochodów 

dla młodych rolników (odpowied-

nik płatności dla młodych rolników) 

– budżet ok. 38 mln euro/rok; śred-

nia szacowana stawka to ok. 60 

euro/ha,

l płatności w ramach wsparcia do-

chodów związanych z produkcją 

(np. truskawki: budżet to ok. 10 mln 

euro, a średnia szacowana stawka 

płatności to ok. 271 euro/ha)2);

2) wprowadzenie nowej płatności – 

ekoschematów. Są to interwencje na 

rzecz klimatu i środowiska, ich celem 

jest wynagradzanie (punktowanie) 

praktyk rolniczych, które mają przy-

czynić się do realizacji celów środowi-

skowych i klimatycznych WPR i dotyczą 

łagodzenia zmiany klimatu i przysto-

sowania się do niej. Ich zadaniem jest 

również wspieranie zrównoważonego 

rozwoju i ochrony takich zasobów na-

turalnych, jak woda, gleba i powietrze 

oraz ochrony bioróżnorodności.

Od czasu wejścia w życie Planu do-

stępnych będzie szereg form wsparcia 

obszarowego w ramach II filaru WPR:

l płatności dla obszarów z ograni-

czeniami naturalnymi lub innymi 

szczególnymi ograniczeniami,

l płatności rolno-środowiskowo-kli-

matycznych (np. za bioróżnorod-

ność na gruntach ornych, czyli pasy 

kwietne, szacowana stawka płatno-

ści to 3501 zł/ha),

l płatności ekologicznych,

l premie z tytułu zalesień, zadrzewień 

lub systemów rolno-leśnych,

l wsparcie inwestycji leśnych lub za-

drzewieniowych.

Katarzyna Rosińska, Prawnik, Warszawa

Przykład punktowanego 

ekoschematu: wymieszanie  

słomy z glebą – 2 pkt  

(budżet ok. 115 mln euro/rok)2).

Środki przeznaczone na inter-

wencje z zakresu pszczelarstwa to 

50 mln euro (w tym 25 mln euro 

środków EFRG) – np. na podno-

szenie poziomu wiedzy pszczelar-

skiej (szkolenia pszczelarzy). 
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Rolnictwo 
zrównoważone, 
ekologiczne i… 
Rosnące zapotrzebowanie na praktyki rolnicze ograniczające 
wpływ rolnictwa na środowisko doprowadziło 
do upowszechniania się kilku współistniejących modeli 
prowadzenia gospodarstw. Zdarza się jednak, że rolnictwo 
zrównoważone jest mylone z rolnictwem ekologicznym. Te dwa 
pojęcia nie są tożsame. Warto wiedzieć, czym się różnią i jakie 
mają praktyczne zastosowania w produkcji rolniczej.

CZYM RÓŻNI SIĘ ROLNICTWO 
ZRÓWNOWAŻONE OD EKOLOGICZNEGO?

Jednym z trzech podstawowych filarów rolnictwa zrówno-
ważonego, obok aspektu społecznego i ekonomicznego, 
jest ochrona środowiska naturalnego. To, co łączy rolnictwo 
zrównoważone i ekologiczne, to nastawienie na ochronę gle-
by, wody i powietrza przed zniszczeniem oraz troska o po-
zostałe zasoby środowiska naturalnego. Różni je natomiast 
podejście do środków produkcji rolniczej, gdyż rolnictwo 
ekologiczne opiera się na całkowitej rezygnacji z chemicz-
nych środków ochrony roślin i tzw. „sztucznego” nawożenia.
 Gospodarstwa rolne prowadzone w modelu rolnictwa 
zrównoważonego korzystają również z naturalnych metod  

 
 
ochrony upraw i ich nawożenia, wykorzystując jednak rów-
nolegle preparaty chemiczne. Model rolnictwa zrównowa-
żonego dopuszcza na przykład stosowanie chemicznych 
środków ochrony zgodnie z zasadami integrowanej ochrony 
roślin. Oznacza to, że ich użycie ogranicza się do niezbęd-
nego minimum – są one stosowane z wykorzystaniem na-
rzędzi rolnictwa precyzyjnego – jedynie w ilości adekwatnej 
do potrzeb gleby i roślin.
 Dzięki rozsądnej aplikacji tych preparatów, produkty rol-
nictwa zrównoważonego są wysokiej jakości i zdrowe dla 
człowieka, a wpływ na środowisko jest istotnie ograniczony. 
Taki model upraw pozwala na sprzedaż produktów rolnych 
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Współfinansowane  
przez Unię Europejską
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Rodzaje certyfikacji

Obecnie najpopularniejszymi certyfikacjami potwierdzającymi jakość i bezpieczeństwo produktu 
oraz spełnianie zasad rolnictwa zrównoważonego są:

 y GLOBALG.A.P.,

 y Farm Sustainability Assessment (FSA),

 y Integrowana Produkcja.

Każda z tych certyfikacji potwierdza odpowiednie zarządzanie gospodarstwem oraz środowiskiem 
naturalnym.

GLOBALG.A.P. 
Certyfikacja GLOBALG.A.P. jest certyfikacją produktową, ponieważ certyfikat jest wystawiany 
na konkretną roślinę uprawną, która została zgłoszona do certyfikacji. Audyt polega na ocenie 
całego gospodarstwa. Rozpoczyna się on od wizyty w terenie, podczas której oceniane są miejsca 
przechowywania środków ochrony roślin, nawozów oraz sprzętu. Następnie audytor udaje się 
na pola uprawne, aby zobaczyć zbiór produktów. Certyfikacja GLOBALG.A.P. zawiera między 
innymi elementy pozwalające ocenić, w jaki sposób prowadzona produkcja wpływa na środowisko. 
GLOBALG.A.P. w porozumieniu z Platformą SAI stworzył dodatkowy moduł o nazwie FSA. Moduł 
ten pozwala na dodatkową ocenę aspektów odpowiedzialności społecznej, sposobu zarządzania 
oraz stabilizacji finansowej gospodarstwa, których nie ocenia podstawowa lista kontrolna 
GLOBALG.A.P. Decydując się na certyfikację GLOBALG.A.P., wraz z modułem dodatkowym FSA, 
gospodarstwo otrzyma dwa certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań obydwu standardów.

FSA (Farm Sustainability Assessement) 
Certyfikacja rolnictwa zrównoważonego FSA jest prowadzona na podstawie listy pytań 
przygotowanych przez platformę SAI. Audyt rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu na temat 
wielkości gospodarstwa, prowadzonych w nim upraw oraz sposobu zarządzania. Następnie 
omawiane są aspekty dotyczące stosowania środków ochrony roślin, nawozów, stabilności 
finansowej, odpowiedzialności społecznej oraz bezpieczeństwa dla środowiska. Nieodłącznym 
elementem oceny jest wizytacja gospodarstwa oraz pól uprawnych. Po przeprowadzonym audycie 
właściciel otrzymuje informacje, na jakim poziome jest jego gospodarstwo oraz jakie aspekty mogą 
zostać poprawione, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

Integrowana Produkcja 
Integrowana Produkcja jest polskim systemem certyfikacji, który jest nadzorowany 
przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. System integrowanej produkcji 
umożliwia uzyskanie płodów rolnych o najwyższej jakości oraz bezpiecznych dla zdrowia 
ludzi. Produkty poddawane są ścisłej kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony roślin 
oraz nawozów. IP uwzględnia takie cele zrównoważonego rolnictwa, jak ochrona krajobrazu 
rolniczego czy różnorodność biologiczna. Podstawą systemu są prawidłowo dobrane elementy, takie 
jak poprawny płodozmian, agrotechnika, racjonalne stosowanie środków ochrony roślin i nawożenie.

Certyfikacje gospodarstw rolnych są coraz bardziej popularne na rynku produkcji żywności, 
ponieważ konsumenci są zainteresowani zarówno bezpieczeństwem żywności, jak i wpływem 
procesu produkcyjnego na środowisko naturalne. Przeprowadzenie audytu systemów FSA, 
GLOBALG.A.P. lub Integrowanej Produkcji potwierdza jakość żywności oraz dbałość o środowisko 
naturalne. Każdy z audytów wskazuje poziom, na którym znajduje się gospodarstwo oraz kierunki 
dalszego rozwoju.

konsumentom w  przystępnych ce-
nach. Ponadto praktyki te umożliwia-
ją produkcję żywności na większą ska-
lę oraz na jej specjalizację, co nie jest 
możliwe z wykorzystaniem modelu 
rolnictwa ekologicznego, ze wzglę-
du na wysokie koszty produkcji ta-
kich gospodarstw.

PRZYSZŁOŚĆ ROLNICTWA

Wyzwania klimatyczne i środowiskowe 
nie są jedynymi problemami, z jakimi 
mierzą się dzisiaj społeczeństwa. We-
dług dostępnych szacunków i analiz 
liczba ludności na świecie w 2050 ro-
ku osiągnie 10 miliardów. Oznacza to 
jeszcze większe niż obecnie zapotrze-
bowanie na żywność. Model rolnictwa 
ekologicznego ze względu na niższą 
wydajność, wyższe koszty i ograniczo-
ną skalę produkcji nie stanowi  realnej 
alternatywy. Także rolnictwo konwen-
cjonalne, ze względu na wysoki koszt 
środowiskowy, jest typem produk-
cji, od którego się powoli odchodzi. 
Model rolnictwa zrównoważonego 

jest natomiast tzw. złotym środkiem, 
bo oferuje obniżenie wpływu środo-
wiskowego przy utrzymaniu odpo-
wiedniej skali produkcji rolniczej, za-
chowaniu zysku rolnika i sprzedaży 
żywności konsumentom po przystęp-
nych cenach.

JAK ROZPOZNAĆ 
GOSPODARSTWO 
ZRÓWNOWAŻONE?

Jednym z  podstawowych narzędzi 
umożliwiającym rolnikom i  firmom 
z łańcucha żywnościowego identyfi-
kację pochodzenia żywności z upraw 
zrównoważonych jest certyfikacja. 
Staje się ona coraz bardzie popular-
na, a w niektórych sytuacjach niezbęd-
na do dalszego rozwoju gospodarstwa 
i sprzedaży płodów rolnych na rynku. 
Rynek żywności zdecydowanie sta-
wia na  jakość produktów oraz bez-
pieczeństwo ich wytwarzania. Oby-
dwa aspekty mogą być potwierdzone 
przez certyfikację produkcji rolniczej, 
która ocenia zrównoważony rozwój 

oraz jakość i bezpieczeństwo żywno-
ści. Standardy dostępne na rynku słu-
żą także poprawie wydajności procesu 
produkcyjnego oraz, co bardzo ważne, 
ochronie zasobów naturalnych, które 
są wykorzystywane w tym procesie.

JAK ROZPOZNAM 
ŻYWNOŚĆ Z UPRAW 
ZRÓWNOWAŻONYCH 
W SKLEPIE?

Obecnie nie ma jednego wspólnego 
oznakowania żywności z upraw zrów-
noważonych, jak na przykład  w przy-
padku żywności ekologicznej. Nie-
mniej jednak warto zwracać uwagę 
na opakowania produktów, gdyż zda-
rza się, że producenci zamieszczają  
tam informacje o pochodzeniu żyw-
ności właśnie z upraw zrównoważo-
nych. Mocno rekomendujemy produ-
centom żywności zwiększanie takiego 
oznakowania produktów, aby ułatwić 
konsumentom ich identyfikację.

Materiał Polskiego Stowarzyszenia
Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Kierunek zmian w polskim 
rolnictwie
Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), mimo że już od wielu 
lat reformy realizowane są przez polskich rolników, wciąż wzbudza 
wiele emocji. Realizacja założeń strategii Europejskiego Zielonego 
Ładu budzi wiele kontrowersji nie tylko na scenie politycznej, lecz 
także wśród producentów płodów rolnych, a nawet samych 
konsumentów. O wytycznych Krajowego Planu Strategicznego 
niewiele się mówi... O to, czy polskie rolnictwo zmierza we 
właściwym kierunku, czy nasze bezpieczeństwo żywnościowe nie 
jest zagrożone i czy WPR na lata 2023–2027 jest szansą dla rozwoju 
branży zapytaliśmy dr. Jerzego Plewę, Wiceministra Rolnictwa  
w latach 1997–2004 i Dyrektora Generalnego w KE do 2020 r.

W ramach WPR realizowana 
będzie strategia Europejskiego 
Zielonego Ładu. Jest to jednak 
pojęcie znacznie szersze. 
Dlaczego wdrożenie założeń 
tej strategii jest tak istotne dla 
branży rolniczej?

Jerzy Plewa (J.P.): Zielony Ład to po-

dejście holistyczne, obejmuje wszyst-

kie sektory gospodar-

ki i dziedziny 
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życia w Europie, w swoich założeniach 

prowadzić ma do uzyskania neu-

tralności klimatycznej do 2050 r.  

Nie można tego osiągnąć 

bez zmian wprowadza-

nych w rolnictwie europej-

skim. Rolnictwo i leśnictwo 

to dwa sektory, które mo-

gą zredukować emisję CO2.  

Strategia Europejskiego Zielonego 

Ładu powstała  na podstawie wyników ba-

dań i ekspertyz dotyczących zmian klimatycznych powo-

dujących drastyczne skutki dla środowiska, jego bioróżno-

rodności. Skala tych zmian w ciągu ostatnich 50 lat bardzo 

się nasiliła. Zmiany klimatu powodują anomalie pogodowe, 

deficyty wody i susze, a w innych regionach powodzie. We-

dług ostatnich badań 57% powierzchni Europy zagrożona 

jest suszą, obserwujemy to również w Polsce. Strategia Eu-

ropejskiego Zielonego Ładu i towarzyszących jej „Od pola 

do stołu” i „Na rzecz bioróżnorodności” zmierzają w we właś-

ciwym kierunku po to, aby ratować planetę dla przyszłych 

pokoleń i po to, aby w sposób zrównoważony umożliwić 

produkcję żywności. Strategie te są zobowiązaniami poli-

tycznymi, dlatego aby wprowadzić je w życie potrzebne są 

ramy prawne i działania, zarówno ze strony polityki rolnej, 

jak i klimatycznej.

Pojawiło się wiele nowych wydarzeń. I tak, skutkiem 
pandemii COVID-19 były zaburzenia w łańcuchach do-
staw żywności.  Agresja Rosji na Ukrainę, wywołała la-
winę procesów niekorzystnych dla gospodarki. Wyda-
rzenia te wzbudziły w naszym kraju na nowo dyskusję, 
czy potrzebny jest Europejski Zielony Ład, czy lepiej 
zatrzymać działania z nim związane. Wypowiadało się 
na ten temat wielu polityków. Jaka jest Pana opinia?

J.P.: Strategia Europejskiego Zielonego Ładu uwzględnia 

bezpieczeństwo żywnościowe i nie można wykorzysty-

wać bezpieczeństwa żywnościowego po to, aby próbo-

wać zatrzymać jej wdrażanie. Tego procesu nie można już 

zatrzymać. Zgoda polityczna nastąpiła. Realizacja też już 

następuje. Myślę, że ci którzy krytykują i próbują stworzyć 

nadzieję rolnikom, że to można zatrzymać, prowadzą bar-

dzo niebezpieczną grę. Wielu polityków i działaczy marnuje 

czas, dyskutując o Zielonym Ładzie, a nie o szansach, jakie 

długofalowo on stwarza i o eliminacji 

zagrożeń związanych z tą strategią. 

Warto dyskutować konstruktywnie 

o działaniach, jakie należy wdrożyć, 

po to aby nasze rolnictwo było zrów-

noważone i bardziej odporne na zmiany 

klimatyczne. Mój pogląd jest jasny: Zielo-

ny Ład jest potrzebny i nie zagraża bezpie-

czeństwu żywnościowemu. Komisja Europejska 

bardzo aktywnie współpracuje z państwami człon-

kowskimi i środowiskami rolniczymi, aby wprowadzić me-

chanizmy elastyczności pozwalające w tej trudniej sytuacji 

(związanej z wojną na Ukrainie) na utrzymanie odpowied-

niego poziomu produkcji, gwarantującego bezpieczeństwo 

żywnościowe krajom UE.

Strategia Europejskiego Zielonego Ładu ma głęboki, dłu-

gofalowy sens. Ani wojna na Ukrainie, ani pandemia nie po-

winny wpłynąć na możliwość jej realizacji. Trzeba wykorzy-

stać elementy elastyczności tej strategii, żeby nie nastąpiły 

zakłócenia rynkowe. Jednym z celów strategii Europejskiego 

Zielonego Ładu jest przecież zapewnienie bezpieczeństwa 

żywnościowego w długom okresie. Ten temat jest pomijany 

w dyskusjach publicznych w Polsce.

Założenia Europejskiego Zielonego Ładu wdrażane są 
w całym łańcuchu produkcji żywności. Produkujemy 
dużo żywności, ale też bardzo wiele marnujemy…

J.P.: Warto zwrócić uwagę na ten element. Działania reali-

zowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu zmierza-

ją do ograniczenia skali marnotrawstwa żywności aż o 50% 

do 2050 r. Obecnie jest to zjawisko masowe. Marnotrawie-

niu ulega 1,3 mld ton żywności na świecie, w tym 88 mln ton 

żywności w UE o wartości 133 mld euro rocznie – to ponad 

dwa razy więcej niż budżet przeznaczony na rolnictwo w UE. 

W Polsce marnotrawimy 4,8 mln ton żywności rocznie, co mi-

nutę wyrzucamy 6 ton jedzenia. Dane wskazują, że najwięcej 

żywności marnują konsumenci – aż 60%; rolnictwo i handel 

po 15%; transport – 7%. Statystyczna polska rodzina wsku-

tek marnotrawienia żywności traciła średnio 3 tys. zł rocz-

nie, teraz w związku z wysoką inflacją pewnie jeszcze więcej.

Protesty rolników w krajach Europy Zachodniej  
(Holandii, Niemczech) wynikają w dużej mierze z pla-
nowanych zmian w prawodawstwie, w tym ograniczeń  
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w produkcji zwierzęcej. Zmiany te są z kolei efektem 
wprowadzania w życie założeń Europejskiego Zielo-
nego Ładu. Czy należy obawiać się zaistnienia podob-
nych sytuacji w naszym kraju?

J.P.: Producenci oczekują stabilnej sytuacji i wszelkie zmia-

ny na początku wywołują dość negatywne reakcje. Tak też 

działo się przy wprowadzaniu poprzednich reform. Rolni-

cy w krajach Europy zachodniej (Holandii, Niemczech) są 

lepiej doinformowani, wiedzą o zmianach, jakie ich czeka-

ją. W miejscach, w których prowadzona jest intensywna, 

konwencjonalna produkcja rolnicza wprowadzanie zmian 

w postaci silnych redukcji (np. użycia środków ochrony roś-

lin, antybiotyków, nawozów) będzie trudne. I spodziewać 

się można reakcji w postaci protestów. 

Obserwując polskie rolnictwo, mam wrażanie deficytu 

informacji. Obawy rolników wynikają w dużej mierze z ni-

skiej świadomości co do założeń strategii Europejskiego Zie-

lonego Ładu. Dokumenty związane z nową WPR są bardzo 

obszerne, zdobycie informacji nie jest więc takie łatwe. No-

wy Plan Strategiczny dla Polski, przyjęty i uzgodniony z KE, 

ma ponad 1200 stron. Jest trudny do analizy. Potrzebna jest 

debata publiczna, która wskazałaby szanse związane z no-

wą WPR, ale też zwróciłaby uwagę na możliwości zapobie-

gania zagrożeniom.

Sytuacja wielu gospodarstw, w związku z wprowadzany-

mi zmianami, może ulec drastycznym zmianom. Potrzeb-

ne będą działania, które zwiększą wykorzystanie alterna-

tywnych metod ochrony roślin; technologie, które ułatwią 

ograniczenie zużycia nawozów mineralnych. W wielu kra-

jach już trwają prace nad wdrożeniem działań uławiających 

przejście na niskoemisyjną gospodarkę, aby realizować zie-

loną i cyfrową transformację. Mam nadzieję, że u nas też 

dojdzie do dialogu z rolnikami i podjęte zostaną działania 

wykorzystujące szanse, jakie daje wdrażanie założeń stra-

tegii Europejskiego Zielonego Ładu.

Jakich zagrożeń obecnie należy się obawiać? 

J.P.: W Polsce dużym zagrożeniem jest obecnie wysoka in-

flacja, a wszyscy mamy świadomość, że dostępność żywno-

ści związana jest także z jej ceną. Nie musimy się obawiać, 

że w Polsce zabraknie żywności. Jednak już niepokój budzi 

jej cena i dostępność „ekonomiczna”, szczególnie dla naju-

boższych obywateli.

Obecnie rolnicy zaniepokojeni są cenami nawozów, środ-

ków do produkcji i wzrostem kosztów produkcji. Teoretyzując 

i zakładając, że założenia Zielonego Ładu byłyby już zrealizo-

wane, to osiągnęlibyśmy już obecnie dwukrotne obniżenie 

zużycia środków ochrony roślin, antybiotyków, dwudziesto-

procentowe obniżenie zużycia nawozów. Realizacja założeń 

związanych z energią odnawialną sprawiłaby, że bylibyśmy 

obecnie niezależni od dostawców nawozów z Rosji i Biało-

rusi; ropy naftowej i gazu z Rosji. Sytuacja byłaby zupełnie 

inna. Odkładanie realizacji założeń Europejskiego Zielonego 

Ładu w czasie generuje problemy. Należy wykorzystać ela-

styczne możliwości wdrażania Zielonego Ładu i bezpiecznie 

rozwiązać problemy powstałe w polskiej gospodarce między 

innymi z powodu wojny w Ukrainie. Przestrzegałbym przed 

oczekiwaniem, że realizacja strategii zostanie zawieszona 

czy odłożona w czasie.

Kraje UE już wprowadzają zasady Europejskiego Zielo-

nego Ładu, wdrażając działania związane z transformacją 

cyfrową i energetyczną. Wykorzystują środki z Krajowego 

Planu Odbudowy (KPO). Spodziewano się, że także w Pol-

sce wiele podobnych działań zostanie zrealizowanych z tych 

środków. Fundusze te (24 mld euro dotacji i 14 mld pożyczki) 

nadal jednak nie są dostępne i nie wiadomo, kiedy zostaną 

one uruchomione. Polskie władze nie złożyły nawet wnio-

sku o uruchomienie tych środków, gdyż nie spełniają tzw. 

kamieni milowych dotyczących przestrzegania praworząd-

ności. Zamiast wsparcia płacimy kary, które zbliżają się do 2 

mld złotych. W tym samym czasie inne kraje członkowskie 

z tego samego funduszu uzyskują ogromne profity – zaliczki, 

dotacje, nisko oprocentowane pożyczki – z których czerpią 

na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, cyfryzację, zieloną 

transformację i zwalczanie skutków COVID-19.

Wiele kontrowersji wśród producentów budzi jedno 
z założeń Europejskiego Zielonego Ładu – ogranicze-
nie zużycia pestycydów o 50% do 2050 r. Polscy rol-
nicy zużywają znacznie mniej środków ochrony roślin 
niż rolnicy w krajach Europy zachodniej. Jak interpre-
tować takie założenie?

J.P.: Założenie to jest dyskutowane. Konieczna jest współpra-

ca z innymi krajami, po to aby zbudować odpowiednią koa-

licję i opracować rozwiązania adekwatne do sytu-

acji. W przypadku produkcji roślinnej 

polscy producenci 

63



stosują znacznie mniej środków ochrony roślin niż sadow-

nicy i rolnicy z Holandii, Niemic czy Francji. Jednak jeśli cho-

dzi o produkcję zwierzęcą, nasz kraj przoduje w stosowaniu 

antybiotyków dla zwierząt gospodarskich. Sytuacja jest więc 

odwrotna – rolnicy z zachodu Europy zużywają mniej anty-

biotyków. Kwestie te muszą być dyskutowane. Potrzebne jest 

znalezienie kompromisu na poziomie UE. W Polsce widoczna 

jest w dużym stopniu antyunijna retoryka, a to nie pomaga 

w podejmowaniu konstruktywnych decyzji. Pamiętajmy, że 

Plan Strategiczny WPR złożony przez Polskę i zatwierdzony 

przez Komisję Europejską ma cele redukcyjne na poziomie 

kilku, a nie kilkudziesięciu procent. Nie ma więc zagrożenia 

dla produkcji rolnej w Polsce.

W jakich obszarach założenia nowej WPR są największą 
szansą dla polskiego rolnictwa i ogrodnictwa?

J.P.: Polityka rolna UE ma na celu osiągnięcie celów: ekono-

micznych, środowiskowych i klimatycznych oraz socjalnych 

(społecznych). Dzięki Krajowym Planom Strategicznym wię-

cej kompetencji w kształtowaniu polityki rolnej otrzymały 

państwa członkowskie UE. W Planie Strategicznym dla Pol-

ski przewidziano osiągnięcie znacznie niższych wskaźników 

w porównaniu z celami strategii „Od pola do stołu”. Dotyczą 

one na przykład rolnictwa ekologicznego i zakładają, że do 

2027 r. areał upraw ekologicznych ma wzrosnąć w naszym 

kraju o 4,5% (obecna średnia unijna przekracza 8%, a cel stra-

tegii to minimum 25%). Elastyczność w podejściu KE, która 

zatwierdziła polski Plan WPR, jest więc bardzo duża.

Musimy rozróżnić cele strategii zdefiniowane na poziomie 

unijnym od ram Planu Strategicznego definiowanego na po-

ziomie krajowym. Najważniejszym dążeniem w obu wypad-

kach jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko 

naturalne i klimat. Po raz pierwszy w historii WPR, w ramach 

I filaru znalazły się ekoschemty. Działania te wymagają ta-

kiego samego podejścia, jak te rolno-środowiskowe, które 

dotychczas realizowane były w II filarze.

Szans dla rozwoju polskiego rolnictwa byłoby znacznie 

więcej, gdybyśmy racjonalnie wykorzystali dostępne środ-

ki. Mam wiele krytycznych uwag do Planu Strategicznego, 

przede wszystkim do jego części finansowej i przesunięcia 

środków z rozwoju obszarów wiejskich, z modernizacji do 

pierwszego filara. Przesunięcie to powoduje bowiem, że środ-

ki które były kofinasowane z budżetu krajowego w filarze II, 

po przesunięciu nie są uzupełniane z budżetu krajowego. 

Przesuwając 2 mld euro z II filaru (rozwoju obszarów wiejskich), 

tracimy współfinansowanie i zwiększamy kwotę na ekosche-

maty – nowe działanie. Mimo że na ekoschematy przezna-

czone zostało 4,3 mld euro, na wiele ważnych działań prze-

widywane kwoty są bardzo małe. Wprowadzono na przykład 

ekoschemat – obszary z roślinami miododajnymi. Rolnik, który 

wprowadzi do uprawy przynajmniej dwa gatunki z podanej li-

sty roślin miododajnych, nie będzie tego obszaru wykaszał do  

31 sierpnia i wypasał na tym areale zwierząt, może otrzymać 

269 euro/ha. Ale ten ekoschemat przeznaczony jest tylko 

dla 30 tys. ha w Polsce na łączną kwotę 40 mln euro. Podam 

jeszcze jeden przykład: prowadzenie integrowanej produk-

cji roślinnej, które wymaga wprowadzenia certyfikacji. Prze-

widziano na ten cel dofinansowanie wynoszące 292 euro/ha  

(dla 29 tys. ha na łączną kwotę 40 mln euro). Biologiczna 

ochrona roślin z kolei to ekoschemat, z którego otrzymać 

można 89 euro/ha (dla 5 tys. ha, na łączną kwotę 25 mln eu-

ro). Kwoty dofinasowania nie są jak widać zbyt duże. Uważam, 

że podział funduszy powinien być bardziej racjonalny. Bardzo 

ważnym problemem jest kwestia przesunięcia tych środków, 

skierowanie ich na obszary, które są „nowe” i nie wiadomo, 

jak będą wykorzystane. Na dobrostan zwierząt na przykład 

przewidziano gigantyczną kwotę 1,4 mld euro. Rolnicy dobrze 

przygotowani będą mogli wykorzystać nową szansę pomo-

cy finansowej, natomiast może być wielu takich, którzy sobie 

z tym nie poradzą. Konieczna jest pomoc producentom rol-

nym w postaci przekazywania wiedzy i informacji o nowych 

możliwościach WPR i Planie Strategicznym.

Pojawia się wiele głosów, że wprowadzanie zmian 
zgodnie z założeniami strategii: „Na rzecz bioróżno-
rodności” i „Od pola do stołu” zachwieje produkcją rol-
ną i dochodami rolników. Czy uważa Pan, że może ziścić 
się czarny scenariusz zakładający, że zamiast produ-
kować żywność, będziemy zmuszeni ją importować? 

J.P.: Nie spodziewam się, aby z powodu wdrażanych strategii, 

składających się także na Krajowy Plan Strategiczny, doszło 

do zachwiania produkcji, a nawet do jej zmniejszenia. Takie 

zmniejszenie wynikało z analiz, które zakładały, że założenia 

strategii europejskich zostaną w 100% zrealizowane. Krajo-

wy Plan Strategiczny zakłada bardzo niskie cele redukcyjne 

w porównaniu ze strategią „Od pola do stołu”, a mimo to zo-

stał zatwierdzony. KE, przywódcy UE są w pełni świadomi, że  

bezpieczeństwo żywnościowe jest równie ważne jak  
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bezpieczeństwo militarne i ener-

getyczne. To jest cały czas dyskuto-

wane na poziomie UE. Powstał europejski 

mechanizm gotowości i reagowania na kryzysy 

związane z bezpieczeństwem żywnościowym, który ko-

ordynuje procesy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

żywnościowego na poziomie unijnym, szczególnie w sytua-

cji zaburzeń łańcuchów żywnościowych. 

Agresja Rosji na Ukrainę i działania na poziomie krajowym 

mogą zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu. Podam dla 

przykładu sytuacje z ostatnich miesięcy: czasowe wstrzyma-

nie produkcji nawozów i zagrożenie brakiem suchego lodu 

w przemyśle spożywczym. Wydarzenia takie mogłyby za-

grozić funkcjonowaniu niektórych sektorów (mleczarskie-

go, mięsnego). Zagrożenia te istnieją nadal. Niebezpieczne 

mogą być braki w dostawie energii – co dotknąć mogłoby 

przemysł spożywczy, a także sadowników. Mam nadzieję, że 

do takich sytuacji jednak dochodzić nie będzie. Wdrażanie 

strategii Europejskiego Zielonego Ładu na pewno nie będzie 

zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego. Przeciw-

nie, jednym z najważniejszych założeń strategii jest wzmoc-

nienie bezpieczeństwa żywnościowego w długim okresie. 

Jak w trudnych dla sektora rolnego czasach zmian 
namówić młodych ludzi do związania swojego życia 
z pracą na wsi?

J.P.: Krajowy Plan Strategiczny koncentruje się w dużej mie-

rze na małych gospodarstwach. Główne wsparcie otrzymują 

gospodarstwa o areale poniżej 30 ha. Z zysków takiego go-

spodarstwa, w zależności od struktury prowadzonej dzia-

łalności, trudno uzyskać dochód atrakcyjny dla młodego 

pokolenia. Tak jak w poprzednich latach, tak i teraz są zachę-

ty dla młodych rolników na rozpoczęcie działalności. Nato-

miast wsparcie ze środków, które mamy, byłoby lepiej wyko-

rzystywane, gdyby trafiało do aktywnych rolników. A część 

tego wsparcia trafia do osób, które na wsi mieszkają, ale 

nie uprawiają roli i z rolnictwem mają niewiele wspólnego.  

 

 

Polityka rolna po-

winna być skierowana do aktyw-

nych rolników, aby utrzymać ich konkurencyjność na po-

ziomie unijnym i światowym. Nowe technologie, dobra 

infrastruktura, internet, cyfryzacja – to działania, które 

zwiększyłyby motywacje młodych ludzi do pracy na wsi.

Proszę o kilka słów podsumowania i przesłanie  
dla polskich rolników.

J.P.: Nowa WPR kształtowana jest nie tylko w Brukseli – tam 

nie można dostrzec wszelkich lokalnych problemów. Dlatego 

plany strategiczne kształtowane są na poziomie krajowym. 

Przygotowane powinny zostać na podstawie  bardzo solid-

nych analiz i konsultacji społecznych, a rolnicy powinni mieć 

wpływ na ich ostateczny kształt. Na etapie, gdy plan jest już 

zatwierdzony, można modyfikować pewnie elementy, aby 

osiągnąć konkretne cele. Trzeba umożliwić rolnikom zapo-

znanie się ze szczegółami Planu Strategicznego. Jeszcze raz 

podkreślę, że zmiany, które wynikają z wdrażania założeń Eu-

ropejskiego Zielonego Ładu, nie zagrażają bezpieczeństwu 

żywnościowemu. Długofalowo świat zmierza w kierunku ogra-

niczenia zmian klimatycznych. Wprowadzenie rozwiązań pro-

środowiskowych i proklimatycznych będzie służyło rolnikom 

i rolnictwu. Rolnictwo polskie, europejskie i światowe staje się 

bardziej zrównoważone i ten trend będzie kontynuowany. 

ROZMAWIAŁA  JOANNA KLEPACZ-BANIAK
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Core Team o zrównoważonej  
przyszłości polskiego 
ogrodnictwa
Core Team to forum współpracy liderów sektora ogrodniczego. Za jeden 
z priorytetów uznano upowszechnienie wśród producentów i konsumentów 
produkcji zrównoważonej. O wyzwaniach, szansach, działaniach zrealizowanych 
i planowanych przez zespół ekspertów opowiada dr inż. Mirosław Korzeniowski, 
Prezes Stowarzyszenia Agroekoton i lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju 
Core Team.

Przykład bioróżnorodność. Europejska strategia bio-

różnorodności mówi o zatrzymaniu spadku populacji 

owadów zapylających. Aktualne raporty na temat po-

pulacji pszczoły miodnej w Polsce pokazują wzrost licz-

by rodzin pszczelich, w ciągu jednego roku, o kilkana-

ście procent. W Polsce już dokonaliśmy tego, czego Unia 

od nas oczekuje do 2030 roku. Nie czekamy na wprowa-

dzenie nowego Krajowego Planu Strategicznego, który ma 

dawać narzędzia do wspierania tego typu działań. To się 

już dzieje. To efekt współpracy naszych pszczelarzy z rol-

nikami i sadownikami. Tych pszczół jest najwięcej w regio-

nach, gdzie rozwinięta jest produkcja ogrodnicza – mówi 

M. Korzeniowski. Musimy pamiętać, że pewne cele zrów-

noważonego rozwoju ONZ lub strategii Europejskiego Zie-

lonego Ładu, to nie jest tylko jakaś ambitna wizja polity-

ków, to jest też szansa na zmianę. Możemy wykorzystywać 

te procesy do modernizacji. Nie wszystko musi nam się po-

dobać w tych strategiach, ale powinniśmy ocenić zasoby 

i wykorzystać atuty, których mamy bardzo dużo – dodaje. 

Sorry, taki mamy krajobraz. Jako Polska mamy duże atu-

ty. Nie ma rywalizacji pomiędzy producentami jabłek, boró-

wek czy papryki. Staramy się występować wobec administra-

cji publicznej, opiniotwórców ze środowiska naukowego czy 

na forum międzynarodowym, pokazując swoje atuty. Mamy 

ciekawy produkt, tym produktem już nie jest tylko jabłko, 

gruszka czy papryka, ale tym produktem jest całe otoczenie, 

łącznie z elementami środowiskowymi. W wielu obszarach 

produkujemy w sposób zrównoważony i dbamy o środowi-

sko. Dziś wyzwaniem jest zapewnienie opłacalności pro-

dukcji. Trzeba o tym mówić głośno i warto mówić jednym 

głosem. Ale jest coś jeszcze. My mamy dziesiątki przykładów 

producentów, których praktyki musimy pokazać. Oni tego 

co robią nie nazywali zrównoważonym rozwojem. Ale dbali 

o glebę, dbali o wodę i środowisko. Tak dyktował im zdrowy 

rozsądek, a nie wola polityczna Komisji Europejskiej. To jest 

ten nasz kapitał początkowy, na którym możemy budować 

nasze przewagi konkurencyjne – mówi M. Korzeniowski. 

Zmiany prośrodowiskowe są okazją na mentalną rewolucję. 

Kreując własne myślenie (producentów), musimy nauczyć się 

kreować także myślenie naszych konsumentów. Samo pro-

dukowanie i walka o rentowność to dziś za mało. Musimy 

znaleźć dużo dobrych przykładów i nauczyć się swobodnie 

opowiadać o tym, co i jak produkujemy. Odwołując się do 

dobrych praktyk i widząc szachownicę pól, plantacji i sadów, 

Polacy wzmocnią swoje przekonanie o atutach krajowych 

warzyw i owoców – podsumowuje.  
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