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Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

z siedzibą w Olsztynie

Już dziś odwiedź Warmińsko-Mazurski e-Bazarek !!!
www.warminskomazurskiebazarek.pl

www.bazarek.wmodr.pl

Warmińsko-Mazurski e-Bazarek to miejsce w którym 
znajdziesz producentów rolnych z województwa war-
mińsko-mazurskiego oraz zawsze świeże i najwyższej 
jakości produkty rolne.  

Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest całkowicie  
bezpłatne! 

Dzięki e-bazarkowi można:
• bezpłatnie zarejestrować swoje ogłoszenie,
• uzyskać darmową promocję,
• znaleźć ciekawe oferty - nie tylko ze swojego województwa,
• ułatwić sprzedaż swoich towarów,
• kupić produkty w cenach producenta, bez marży.
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o doradztwie rolniczym

Z biegiem lat postępuje 
proces koncentracji chowu 
krów mlecznych i produk-
cji mleka. Z rynku ubywają 
małe gospodarstwa rodzin-
ne, a średnie i duże specjali-
zują produkcję, zwiększając 
obsadę zwierząt i wysokość 
dostaw surowca.

Na preferencje hodowców 
w chowie i hodowli konkret-
nej rasy wpływa wiele czyn-
ników, które prowadzą do 
wyboru jednych, a odrzuce-
nia innych ras zwierząt. Poza 
wydajnością mleczną istot-

nych jest wiele innych parametrów, takich jak: zdolność zwierząt 
do adaptacji w realnych warunkach środowiskowych i żywienio-
wych, czas użytkowania, długowieczność i tempo brakowania 
krów, właściwości zdrowotne i technologiczne mleka oraz płod-
ność i łatwość wycieleń. Struktura rasowa krów mlecznych będą-
cych pod oceną od dłuższego czasu kształtuje się bez znacznych 
zmian. Rasa holsztyńsko-fryzyjska, która dominuje w strukturze 
krów mlecznych w Polsce, to rasa o typowo mlecznym kierunku 
użytkowania. Rasa ta, od lat 70. XX w. zaczęła wypierać pogło-
wie rodzimej rasy bydła – polskiej czerwonej, cieszącej się przez 
lata dużą popularnością wśród rolników i hodowców.

Rasa polska czerwona objęta jest Programem Ochrony Zaso-
bów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Bydło tej rasy odzna-
cza się dużą odpornością i zdrowotnością, długowiecznością, bar-
dzo dobrą płodnością, dużą żywotnością cieląt i łatwością ich od-
chowu, a także wysoką wartością biologiczną mleka. Istotne zna-
czenie ma też doskonałe przystosowanie tego bydła do trudnych 
warunków środowiska, niewybredność w doborze pasz, zdolność 
do ograniczania wydajności umożliwiająca przetrwanie sezono-
wych niedoborów paszowych, jak też dość szybkie regenerowa-
nie utraconej kondycji. 

W naszym województwie bydło tej rasy utrzymywane jest 
między innymi w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywno-
ści Polskiej Akademii Nauk Stacji Badawczej w Popielnie, któ-
ry w ramach działania „Współpraca” finansowanego z PROW 
na lata 2014-2020 planuje realizację projektu badawczego, do-
tyczącego hodowli bydła rasy polska czerwona w typie mię-
snym. Projekt badawczo-rozwojowy będzie polegał na wypa-
sie krowy polskiej czerwonej w środowisku naturalnym, czy-
li na terenie leśno-łąkowym. W ten sposób naukowcy ze Stacji 
IRZiBŻ PAN oraz Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu na Uni-
wersytecie Warmińsko-Mazurskim zbadają jak leśne warunki 
hodowli wpłyną na jakość i smak mięsa wołowego. Ma to być 
początkiem do uzyskania certyfikatu dla produktu końcowe-
go – mięsa polskiej czerwonej. Projekt zakłada, że integralną 
część stanowić będą badania ekologiczne. Naukowcy spraw-
dzą jak odtwarzają się lasy pastwiskowe i świetliste dąbrowy. 

W skali Europy to środowisko niemal nieistniejące, a jedno-
cześnie niezwykle cenne przyrodniczo. Realizacja tego nowa-
torskiego w skali kraju i Europy projektu pozwoli ocenić jak 
wypas zwierząt gospodarskich wpływa na strukturę i bioróż-
norodność tych obszarów. 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzi-
bą w Olsztynie jako lider projektu wytycza kierunki jego realiza-
cji, w oparciu o analizę potrzeb rynku oraz potencjału wdroże-
niowego zaplanowanej innowacji. Na tym etapie budowany jest 
harmonogram realizacji prac w ścisłej współpracy z partnerami 
projektu, którzy wnoszą swą wiedzę, kompetencje i doświadcze-
nie, co sprzyja kreatywnej pracy i wieloaspektowemu podejściu 
do koncepcji innowacji. Do zadań Ośrodka należy m.in. transfer 
wypracowanych w ramach projektu rozwiązań na grunt praktycz-
ny i adaptacja wyników prac badawczo-rozwojowych naukowców 
do warunków rzeczywistych.

Zdaniem dr. n. wet. Mamadou Bah, dyrektora Stacji Badaw-
czej w Popielnie „Badania w skali naszego kraju i Europy będą 
miały zdecydowanie nowatorski charakter, zarówno pod wzglę-
dem biologicznym, jak i w zakresie zastosowanych innowacyjnych 
technologii sztucznej inteligencji i wirtualnego ogrodzenia. Tyl-
ko w niektórych krajach Europy (np. Holandia) dopuszczony jest 
wypas bydła w warunkach wolnościowych, realizowany dla ce-
lów ochrony przyrody i bioróżnorodności.”

Badania i obserwacje krów będą prowadzone z pomocą naj-
nowszych technologii w oparciu o elektroniczny system wyposa-
żony w kamery do pomiaru niezbędnych parametrów zootech-
nicznych u bydła. Stworzony zostanie informatyczny system za-
rządzania danymi zwierząt oparty o algorytmy sztucznej inteli-
gencji oraz przetwarzania danych BIG DATA, umożliwiający śle-
dzenie poszczególnych linii genetycznych.

Projekty typu B+R, to realna szansa na budowanie nowej, kon-
kurencyjnej i innowacyjnej gospodarki. Zaangażowanie podmio-
tów prezentujących różne kompetencje w wypracowanie praktycz-
nych i nowatorskich rozwiązań istniejących problemów, pozwa-
la wzmacniać powiązanie sektora rolno-spożywczego z sektorem 
badawczo-rozwojowym, czego wyrazem są projekty, które wpro-
wadzają realne rozwiązania bolączek przemysłu rolnego i rolno-
-spożywczego, np. wykorzystania owadów jako alternatywnego 
źródła białka w żywieniu zwierząt i ludzi, produkcji drobiu z za-
stosowaniem preparatów mających na celu eliminację antybioty-
ków, produkcji mięsa wieprzowego w kierunku wydłużenia trwa-
łości przechowalniczej i wielu innych.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnego podejścia i współpracy, 
ulepszeń produktowych, procesowych czy usługowych – jest to 
możliwe. 

Już niebawem (w kwietniu 2022 r.) planowany jest kolejny na-
bór wniosków w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 
2014-2020, dlatego już dziś zachęcam wszystkich zainteresowa-
nych tym działaniem do nawiązania kontaktu z brokerami in-
nowacji Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go z siedzibą w Olsztynie (dane kontaktowe znajdą Państwo na 
stronie www.wmodr.pl/sir).

Współpraca w innowacje się obraca
Hodowla krów mlecznych jest jedną z silniej zregionalizowanych gałęzi produkcji rolnej. Skoncentrowana jest głów-
nie w 6 województwach, specjalizujących się w produkcji mleka, w tym w województwie warmińsko-mazurskim. 
Północno-wschodnia część kraju to prawdziwe mleczne zagłębie. W województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r. 
obsada krów mlecznych na 100 hektarów użytków rolnych wynosiła średnio 15,2 sztuk.

mgr inż. Damian Godziński 
Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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z życia WMODR

| Konkursy organizowane przez WMODR 
w roku 2022
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizuje sze-
reg działalności, których celem jest poprawa po-
ziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie 
konkurencyjności rynkowej gospodarstw rol-
nych, a także wspieranie zrównoważonego roz-
woju obszarów wiejskich. Obok działań upo-

wszechniających wiedzę, szkoleniowych, doradczych i informacyjnych 
podejmowane są te, które popularyzują wyróżniające się osiągnięcia 
produkcyjne, godne naśladowania postawy rolników oraz efektywne 
metody organizacji pracy w gospodarstwie.

Zapraszamy już dziś do zapoznania się z planowanymi 
przez WMODR konkursami w roku 2022: 
q „Olimpiada wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i bez-

pieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”; realizacja: ma-
rzec-czerwiec; adresaci: rolnicy, absolwenci szkół rolniczych 
w wieku 18-35 lat; specjalista prowadzący: Ewa Reut, tel. 
665 920 617.

q „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z tradycjami”; 
realizacja: kwiecień-czerwiec; adresaci: właściciele gospo-
darstw agroturystycznych; specjalista prowadzący: Renata 
Kierska, tel. 665 892 846.

q „Rolnictwo to moja pasja – konkurs fotograficzny”; reali-
zacja: czerwiec; adresaci: mieszkańcy obszarów wiejskich; 
specjalista prowadzący: Joanna Zarucka, tel. 665 892 879.

q „Najciekawsza działalność pozarolnicza na obszarach 
wiejskich”; realizacja: czerwiec-lipiec; adresaci: rolnicy; 
specjalista prowadzący: Aleksandra Szwacka-Skiendziul, 
tel. 665 830 954.

q „Najciekawsza zagroda edu-
kacyjna Warmii i Mazur”; 
realizacja: III kwartał; ad-
resaci: właściciele zagród 
edukacyjnych; specjalista pro-
wadzący: Maria Kapuścińska, 
tel. 665 892 311.

q „Agroliga – etap wojewódz-
ki konkursu”; realizacja: sier-
pień; adresaci: rolnicy, agro-
firmy; specjalista prowadzą-
cy: Agnieszka Sołtysiak, tel. 
665 891 386.

q „Ochrona środowiska, zdro-
wia publicznego i bezpie-
czeństwo żywności – konkurs 
wiedzy”; realizacja: sierpień-
-wrzesień; adresaci: mieszkań-
cy obszarów wiejskich, ucznio-
wie szkół rolniczych i leśnych, 
studenci zaocznych kierunków 
rolniczych; specjalista prowa-
dzący: Marianna Grażyna Ku-
czyńska, tel. 697 632 452.

q „Konkurs na największą dynię”; realizacja: październik; 
adresaci: rolnicy, ogrodnicy, działkowcy; specjalista prowa-
dzący: Maja Jurczak, tel. 665 329 991.

q „Lokalnie i z pomysłem na talerzu”; realizacja: IV kwartał; 
adresaci: koła gospodyń wiejskich; specjalista prowadzący: 
Monika Hodór, tel. 665 870 019.

q „Konkurs na regionalną potrawę wigilijną”; realiza-
cja: grudzień; adresaci: koła gospodyń wiejskich, sto-
warzyszenia; specjalista prowadzący: Marta Bieciuk, tel. 
665 890 142.

Oprócz konkursów organizowanych przez WMODR, pro-
wadzić będziemy w toku codziennej pracy doradczej, typowa-
nie gospodarstw do prestiżowych konkursów o zasięgu ogól-
nopolskim, promujących przedsiębiorczość rolną, takich jak:
q Agroliga;
q Sposób na sukces;
q Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne;
q Rolnik – Farmer Roku.

Wszystkie konkursy mają charakter otwarty – spełnienie 
wymagań określonych w regulaminach oraz chęć poddania 
ocenie stopnia spełnienia tych wymagań, kwalifikują do udzia-
łu w konkursach. 

Zapraszamy do współpracy w tym zakresie. Szczegóły kon-
kursów zamieszczane będą ze stosownym wyprzedzeniem 
na stronie internetowej wmodr.pl oraz na profilu facebook.com/
wmodr.olsztyn. 

Zachęcamy do stałego kontaktu z doradcami terenowymi, 
również w tematyce konkursów.

Z życia WMODr
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Zdecydowane działania rządu przeciw
skutkom inflacji

Jakie rozwiązania obejmuje Tarcza Antyinflacyjna?

1. Obniżenie stawki VAT na gaz ziemny – stawka VAT na gaz 
została obniżona od 1 stycznia br. z 23% do 8%. Od 1 lutego 
stawka wyniesie 0%, aby jeszcze bardziej złagodzić wzrosty 
cen gazu.

2. Zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię – dzię-
ki wprowadzonym zmianom, łagodzimy wzrost wysokości 
rachunków za energię elektryczną. Przedłużamy niższą, 5% 
stawkę VAT na prąd do 31 lipca 2022 r.

3. Obniżenie stawki VAT na ciepło do 5% – od 1 stycznia roz-
wiązania Tarczy Antyinflacyjnej obniżyły podatek VAT na 
ciepło z 23% do 8%. Kolejnym działaniem jest obniżka po-
datku VAT z 8% do 5%. 

4. Obniżenie akcyzy i stawki VAT na paliwo – obniżenie akcyzy 
w grudniu ograniczyło niepokojący wzrost cen paliw. W lu-
tym zostanie obniżony podatek VAT z 23% do 8%. To wpły-
nie na dalsze zmniejszanie ceny paliwa, nawet o 60-70 gr na 
litrze. 

5. Obniżenie stawki VAT na żywność do 0% – obniżamy do 0% 
stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze. 
Dzięki temu działaniu przeciętna rodzina zaoszczędzi ok. 45 
zł miesięcznie. 

6. Niższe rachunki na gaz dzięki taryfom gazowym – ceny pa-
liw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych 
w taryfie sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia 
– 31 grudnia 2022 r. 

Oprócz tego można skorzystać z dodatku osłonowego. To re-
alne wsparcie finansowe 6,8 mln gospodarstw domowych, na 
które przeznaczona zostanie kwota ponad 4 mld zł.

Dopłaty możliwe w ramach dodatku osłonowego:

1. Dopłata 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jed-
noosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie i 500 zł dla 
gospodarstw ogrzewanych węglem.

2. Dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 
osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie i 750 
zł dla gospodarstw ogrzewanych węglem.

3. Dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 
osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie 
i 1062,50 zł dla gospodarstw ogrzewanych węglem.

4. Dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. 
osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę mie-
sięcznie i 1437,50 zł dla gospodarstw ogrzewanych węglem.

W ramach Polskiego Ładu obniżane są podatki. Podwyższo-
na została kwota wolna od podatku do 30 tys. zł. Wprowadzo-
ny został wyższy próg podatkowy – podniesiony z ok. 85 tys. 
zł do 120 tys. zł. Emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł. Kolejny 
raz obniżona zostaje stawka ryczałtu m.in.: dla inżynierów, za-
wodów IT, lekarzy.

Nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi

Wsparciem dla rodzin z dziećmi jest Rodzinny Kapitał Opie-
kuńczy, który przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko 
w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia, w maksymal-
nej wysokości 12 tys. zł na dziecko, niezależnie od dochodów.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy najlepiej złożyć mię-
dzy 9. a 13. miesiącem życia dziecka. Wtedy świadczenie bę-
dzie przysługiwało w pełnej wysokości od miesiąca, w którym 
dziecko skończy rok. 

Jeśli dziecko skończyło już pierwszy rok życia, ale nie ma 
jeszcze trzech lat, rodzic powinien złożyć wniosek w styczniu. 
Wtedy kapitał zostanie policzony od początku stycznia. Jeśli ro-
dzic złoży wniosek później, otrzyma świadczenie od miesiąca 
złożenia wniosku. 

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do wnio-
sku należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą 
tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świad-
czenie dobry start oraz świadczenie wychowawcze w ramach 
programu „Rodzina 500+”. To:
q PUE ZUS
q Portal Emp@tia 
q Bankowość elektroniczna

Więcej szczegółów na temat rozwiązań w ramach Polskiego 
Ładu znaleźć można na stronie gov.pl/polskilad.

Wzrost inflacji to problem globalny. Szeroko zakrojone działania rządu mają powstrzymać podwyżki cen. Jednym 
z pakietów rozwiązań jest Rządowa Tarcza Antyinflacyjna. Osoby, które ogrzewają gazem swoje mieszkania, domy 
i miejsca pracy, tankują na stacjach paliw, korzystają z energii elektrycznej i sieci ciepłowniczych różnicę odczują 
sprawdzając rachunki.

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
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pomoc ariMr przekazana w 2021 roku
w woj. warmińsko-mazurskim (w pLN), cz. ii

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nazwa działania Liczba wniosków Kwota pomocy

2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę. Poddziałanie 2.3.2 o którym mowa w art. 
48 ust. 1 lit k rozporządzenia nr 508/2014 – zwiększenie efektywności energetycz-
nej przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii

9 910 029

2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 1 1 169 232

2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego 12 1 636 744

1.15 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu 1 18 344

2.1 Innowacje 1 4 818 832

1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo 23 3 316 933

1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów 24 6 059 152

1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich 
oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej w za-
kresie poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

1 6 670 806

1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów 33 9 775 593

Program Operacyjny
„Rybactwo i Morze” 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa pełni rolę instytucji pośred-
niczącej w pięciu z sześciu priorytetów 
wdrażanych w ramach PO „Rybactwo 
i Morze” na lata 2014-2020. Swoim obsza-

rem obejmują one m.in. rybołówstwo morskie, rybołówstwo 
śródlądowe, akwakulturę i przetwórstwo.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-
2020 realizowany jest ze środków finansowych Europejskie-
go Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

Na rozwój sektora rybackiego Polska otrzymała ponad 
531 mln euro z EFMR, co wraz z wkładem z budżetu kra-
jowego (ok. 179 mln euro łącznie) daje kwotę 710 mln eu-
ro. Z pieniędzy tych korzystają gospodarstwa zajmujące się 
hodowlą ryb, przetwórcy, armatorzy statków połowowych, 
a także instytuty badawcze i naukowe.

Koła Gospodyń Wiejskich

ARiMR wspiera Koła Gospodyń Wiejskich od 2018 roku. Do 
roku 2020 trafiło do nich ponad 2,2 mln zł. Wysokość przyzna-
wanej pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej 
w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych 
wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. 

Obecnie mamy zarejestrowanych 378 warmińsko-mazur-
skich KGW, z czego 348 złożyło w tym roku wnioski na kwotę 
1,8 mln zł ubiegając się o dotacje celowe na realizację ustawo-
wo określonych zadań. Na rozliczenie otrzymanych środków 
koła mają czas do 31 stycznia 2022 roku. 

KGW może wydatkować pomoc na realizację celów zwią-
zanych z: 
n działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kultu-

ralną w środowiskach wiejskich;

n działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów 
wiejskich;

n rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
n inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia 

i pracy kobiet na wsi;
n upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, go-

spodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospo-
darstw domowych;

n reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec 
organów administracji publicznej;

n rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury 
lokalnej i regionalnej.

Dodatkowo w 2021 roku KGW mogły otrzymać nawet 8 tys. 
zł na pokrycie kosztów organizacji lokalnego festynu, którego 
głównym celem była promocja szczepień przeciw COVID-19. 
Do Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR wpłynęło 109 wnio-
sków na kwotę 872 tys. zł.
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Jednym z wielu zadań przypisanych do KOWR jest monitorowanie skupu mleka w kraju oraz prowadzenie rejestru 
pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie, w związku z art. 151 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz zgodnie z art. 2a. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetwo-
rów mlecznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1430 t.j.). 

Jacek Pawlik 
Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

Monitorowanie skupu mleka
w województwie warmińsko-mazurskim

Pierwsze podmioty skupujące mleko kro-
wie składają do Dyrektora Oddziału Tere-
nowego KOWR (właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania albo siedzibę pod-
miotu skupującego) informację miesięczną 
o ilości skupionego mleka surowego. Infor-
mację należy złożyć w terminie do 15 dnia 
każdego miesiąca następującego po miesią-

cu, którego informacja dotyczy, na formularzu udostępnionym 
przez KOWR, wg następujących parametrów:
n ilość skupionego surowego mleka krowiego, w tym mle-

ka ekologicznego, w kilogramach o rzeczywistej zawartości 
tłuszczu (do przeliczenia ilości mleka z litrów na kilogramy 
stosuje się współczynnik 1,030);

n zawartość tłuszczu w surowym mleku krowim, jako pro-
cent masy produktu (ponieważ badanie zawartości tłuszczu 
odbywa się z różną częstotliwością w poszczególnych pod-
miotach, przy wyliczaniu miesięcznej zawartości tłuszczu 
jako procentu masy przyjmuje się średnią arytmetyczną);

n zawartość białka w surowym mleku krowim, jako procent 
masy produktu (ponieważ badanie zawartości białka po-
dobnie jak tłuszczu odbywa się z różną częstotliwością, przy 
wyliczaniu miesięcznej zawartości białka jako procentu ma-
sy przyjmuje się średnią arytmetyczną);

n ilość ekologicznego surowego mleka krowiego, w kilogra-
mach przy rzeczywistej zawartości tłuszczu.

W województwie warmińsko-mazurskim swoją siedzibę 
posiada sześć Podmiotów skupowych, z których trzy prowa-
dzą działalność w formie spółdzielni, dwa są podmiotami 
prywatnymi a jeden funkcjonuje jako zarejestrowana grupa 

producentów. W 2021 r. podmioty skupowe posiadające swoją 
siedzibę w woj. warmińsko-mazurskiego skupiły łącznie po-
nad 350 milionów kilogramów mleka, w tym 2,1 mln kg cer-
tyfikowanego mleka ekologicznego. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, iż ilość mleka surowego skupionego od producentów 
z Warmii i Mazur jest zdecydowanie większa, gdyż w 2020 
roku osiągnęła poziom 939,5 mln litrów. Wynika to z tego, iż 
bardzo duża liczba producentów dostarcza mleko do podmio-
tów skupowych głównie z województw podlaskiego i mazo-
wieckiego, które posiadają na terenie Warmii i Mazur swoje 
zakłady produkcyjne.

Podmiot, który nie przekazuje informacji miesięcznej o ilo-
ści skupionego surowego mleka krowiego, lub informacji o za-
przestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mle-
ka, zgodnie z ustawą o organizacji rynku mleka i przetworów 
mlecznych podlega karze pieniężnej w wysokości od 2000 zł 
do 5000 zł (dotyczy to zarówno nieterminowego przekazywa-
nia informacji jak i nie przekazywania informacji w ogóle).

Ponadto każdy Podmiot skupujący ma obowiązek poin-
formować na piśmie, Dyrektora Generalnego KOWR o za-
przestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mle-
ka, w terminie 3 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej 
działalności.

W celu ułatwienia przekazywania informacji do KOWR udo-
stępniona została możliwość składania Informacji miesięcznej 
o ilości skupionego surowego mleka krowiego drogą elektro-
niczną na Platformie eRolnik: https://bip.kowr.gov.pl/informacje-
-publiczne/erolnik.

Miesięczny skup mleka w 2021 roku przez podmioty z siedzibą w woj. warmińsko-mazurskim.
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z życia KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie 
na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

mgr Henryk Żuchowski 
Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie

Na wsi zamieszkuję i z krus-em
o bezpieczeństwie rymuję!

Celem naszego Konkursu jest promowanie 
wśród dzieci z terenów wiejskich prawidło-
wych nawyków i zachowań podczas pra-
cy i zabawy na terenie gospodarstwa rol-
nego oraz popularyzowanie Wykazu czyn-
ności szczególnie niebezpiecznych, związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których 
nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. 

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi 
mamy, bo ryzyko upadków znamy” i służy upowszechnieniu 
wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadka-
mi osób w gospodarstwach rolnych. 
Działanie realizowane jest w ramach 
kampanii prewencyjnej „Rola rolnika, 
by upadku unikał” i objęte zostało pa-
tronatem honorowym Ministra Edu-
kacji i Nauki Przemysława Czarnka. 

Uczestnikami Konkursu mogą być 
dzieci urodzone w latach 2008-2011, 
których przynajmniej jeden z rodzi-
ców/opiekunów prawnych podlega 
ubezpieczeniu społecznemu rolników 
w okresie przyjmowania zgłoszeń do 
Konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na 
ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy), 
inspirowanej tytułowym hasłem Kon-
kursu i popularyzującej sposoby ogra-
niczenia ryzyka upadków osób w go-
spodarstwach rolnych.

Konkurs przebiegać będzie 
w dwóch etapach: wojewódzkim (po-
przedzonym eliminacjami w regio-
nach województwa warmińsko-ma-
zurskiego), oraz centralnym (ogólno-
polskim). Wybrane w eliminacjach re-
gionalnych 51 rymowanek weźmie 
udział w etapie wojewódzkim Kon-
kursu. Spośród ich autorów Woje-
wódzka Komisja Konkursowa wyło-
ni trzech laureatów, którzy przejdą 
do etapu centralnego. Centralna Ko-
misja Konkursowa spośród 48 prac 
nagrodzonych przez oddziały regio-
nalne KRUS wybierze 20 najlepszych 
rymowanek.

Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 15 marca 2022 r. 
Należy je przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data stempla 
pocztowego) lub elektroniczną na adres jednostki terenowej 
KRUS, w której podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun praw-
ny dziecka. 

Regulamin Konkursu oraz inspiracje i materiały, pozwala-
jące dziecku prawidłowo uchwycić temat Konkursu, znajdują 
się na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.

Źródło: www.krus.gov.pl
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Komisja Europejska przyznała właśnie sze-
ściu regionom 136 milionów euro na wal-
kę ze skutkami pandemii COVID-19 oraz 
na wsparcie transformacji cyfrowej i ekolo-
gicznej. Łącznie do wszystkich województw 
w ramach REACT-EU trafić ma 365 mln euro.

– Polityka spójności od początku pandemii 
jest efektywnym narzędziem przeciwdziałania jej skutkom. Środki 
REACT-EU to kolejny zastrzyk finansowy wypełniający lukę mię-
dzy pierwszą reakcją na kryzys a długoterminowym wsparciem okresu 
programowania 2021-2027 – mówi Gustaw Marek Brzezin, mar-
szałek województwa. – Pieniądze mogą zostać teraz wykorzystane 
m.in. na organizację nowych naborów lub na dofinansowanie projek-
tów znajdujących się na listach rezerwowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dysponuje już dodatkowy-
mi środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie skutkom 

pandemii. Budżet programu zwiększył się o ponad 20 mln eu-
ro Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Są to środ-
ki z instrumentu REACT-EU. Jest on jednym z elementów Pla-
nu Odbudowy dla Europy – „Next Generation EU”, będącego 
odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys spowodowany pan-
demią koronawirusa.

– Komisja Europejska zatwierdziła zmiany RPO WiM 2014-
2020, o które wnioskował zarząd województwa warmińsko-mazur-
skiego. W wyniku zakończenia negocjacji Program zyskał 13. Oś 
Priorytetową „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”. Zaplano-
wano w niej dalsze wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami 
pandemii COVID-19 w wysokości niemal 11 mln euro. Przewidzia-
no także pomoc na poprawę wydolności ochrony zdrowia i przygo-
towanie jej na sytuacje kryzysowe, na co przeznaczone zostanie nie-
co ponad 9 mln euro. Czas na realizację projektów finansowanych 
ze środków REACT-EU jest bardzo krótki. Muszą one bowiem zo-
stać rozliczone jeszcze w obecnym okresie programowania – infor-
muje marszałek Brzezin.

20 milionów euro z funduszy unijnych trafi do województwa warmińsko-mazurskiego na walkę ze skutkami pande-
mii COVID-19. – Przeznaczymy je głównie na pomoc prowadzącym działalność gospodarczą i wsparcie systemu 
ochrony zdrowia – informuje marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dodatkowe miliony euro dla Warmii i Mazur
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Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych (SSN) w oprogramowaniu umożliwiło rozwiązanie wielu problemów. 
Sztuczne sieci neuronowe posiadają zdolność do aproksymacji wartości funkcji wielu zmiennych, w odróżnieniu od 
interpolacji możliwej przy przetwarzaniu algorytmicznym. Czyni to je niezastąpionymi przy wielu nierozwiązywalnych 
dotychczas zadaniach a obszar ich zastosowań jest bardzo rozległy, w tym również w rolnictwie.

dr hab. inż. Wiesław Golka, prof. nadzw. 
Grupa Operacyjna „Teledis”

Sztuczne sieci neuronowe w ocenie
zdrowotności zbóż

Wzorem do budowy SSN był ludzki mózg. 
Elementarną jednostką jest neuron. Jego 
schemat zbudowany w 1943 roku opar-
ty jest na budowie biologicznej komórki 
nerwowej. Sztuczne sieci neuronowe wy-
korzystywane są często do rozpoznawa-
nia i klasyfikacji wzorców. Sposób działa-
nia sieci neuronowej polega na zadawaniu 

pytań i otrzymywaniu odpowiedzi. Pytaniami są odpowied-
nio przetworzone dane (np. obraz, dźwięk) podawane na wej-
ściu do sieci. Sieć generuje odpowiedź w postaci danych, które 
przekłada się na konkretną informację. Poniżej przedstawiono 
prosty schemat funkcjonowania neuronu (rys. 1). Każdy sygnał 
wejściowy mnożony jest przez odpowiadającą mu wartość licz-
bową zwaną wagą, która wpływa na jego udział w tworzeniu 
sygnału wyjściowego. Otrzymane wartości są sumowane a su-
ma jest przetwarzana. Uzyskana wartość jest przekazywana np. 
do wszystkich neuronów z następnej warstwy.

Jedną z istotnych zalet SSN jest to , że nie wymaga progra-
mowania, gdyż może uczyć się sama. Uczenie się polega na do-
bieraniu wag połączeń między neuronami w taki sposób, aby 
po podaniu na wejściu sieci jakichś wartości, uzyskać na wyj-
ściu odpowiedni wynik przy jak najniższym błędzie. 

Obszar zastosowań sieci neuronowych jest już obecnie bar-
dzo rozległy, szczególnie tam gdzie wymagane są odpowie-
dzi nie ilościowe a jakościowe. Np: badania psychiatryczne, 
diagnostyka układów elektronicznych, prognozy, interpre-
tacja badań biologicznych, pojazdy autonomiczne, bioiden-
tyfikacja. SSN stosowane są już w każdej z gałęzi przemy-
słu i rolnictwa. Wiele zastosowań które jeszcze kilka lat te-
mu wydawały się hipotetyczne dziś jest w zasięgu ręki. Do-
tyczy to zwłaszcza medycyny i rolnictwa. Rolnictwo kumu-
luje bowiem w sobie większość działów naszej gospodarki 
i jest bardzo dobrym poligonem dla prac badawczych o cha-
rakterze innowacyjnym. 

Około 2000 roku na rynku coraz liczniej zaczęły się poja-
wiać aplikacje technik neuronowych dla rolnictwa. Wykorzy-
stując neuronową technikę rozpoznawania obrazu, maszyny 
mogą wykonywać pracę bez ingerencji człowieka. Oto kilka 
przykładów z tego czasu: maszyna do wyrywania chwastów, 
robot do monitoringu stanu pola i plonu, neurorobot do wy-

krywania oraz usuwania ślimaków, neurorobot czyszczący 
w budynkach inwentarskich, zastosowanie sztucznych sie-
ci neuronowych do oceny stopnia dojrzałości jabłek (Boniec-
ki i in. 2010, Łuczycka 2016). W latach 2016-2019, firma Relay-
onit, we współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin PIB w Radzikowie, prowadziła badania nad zastoso-
waniem SSN i teledetekcji w diagnostyce zdrowotności plan-
tacji zbóż. Wyniki badań były na tyle pozytywne (Arseniuk 
i in. 2019, Golka i in. 2020), że utworzono konsorcjum TELE-
DIS które złożyło do ARiMR wniosek o dofinansowanie dal-
szych badań w ramach działania 16 „Współpraca” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. W skład konsorcjum wchodzą 
następujące podmioty:
q Centrum Doradztwa Rolniczego ul. Pszczelińska 99, 05-840 

Brwinów.
q Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Radzików, 

05-870 Błonie.
q Relayonit Sp. z o.o. ul. Cietrzewia 23, 02-492 Warszawa.
q Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Nowości 32, 

95-011 Bratoszewice.
q Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie.
q Marian Hadrian prowadzący gospodarstwo rolne, Kobie-

rzycko 50/1, 98-285 Wróblew.
q Roman Życiński prowadzący gospodarstwo rolne, Mirogo-

nowice 6, 27-425 Waśniów.

Charakterystyka metod stosowanych w projekcie TELEDIS

Celem realizowanego projektu jest nowa technologia, po-
zwalająca na wykrywanie chorób zbóż (np. fuzarioza kłosów, 
rdza żółta, mączniak, itp.) przy wykorzystaniu SSN i telede-
tekcji. Podstawą technologii jest cyfrowa analiza obrazów ba-
danych roślin. Uzyskane zdjęcia łanów roślin są podstawą do 
analizy histogramów długości fal, jak również do wyliczania 
na ich podstawie wskaźników pozwalających na ocenę zdro-
wotności upraw (Nieróbca i in. 2009, Pudełko i in. 2008, Alchana-
tis i in. 2005). W badaniach TELEDIS są wykorzystywane za-
równo zdjęcia wykonywane w zakresie bliskiej podczerwieni 
jak i w zakresie światła widzialnego.

Celem działania przyjętej metody jest rozpoznawanie zmian 
zdrowotnych roślin na podstawie wykonanych zdjęć. Najprost-
szym podejściem jest określenie wskaźników opartych na obec-
ności określonej długości fal w badanych próbkach. Metody 
identyfikacji roślin mogą również polegać na analizie ilościo-
wej histogramów interpretowanych zdjęć w poszczególnych ka-
nałach R,G,B (read, green, blue) dla światła widzialnego (Kazmi 
i in. 2014, Pandelea A. i in. 2015).

Rys. 1. Schemat funkcjonowania neuronu
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Każdy kolor można przedstawić jako kombinację trzech pod-
stawowych kolorów: czerwony, zielony i niebieski (rys. 2). Ta-
blica jest używana jako dane wejściowe do sieci neuronowych 
które mają na celu identyfikację obrazów lub ocenę. 

Każdy neuron wejściowy reprezentuje informacje o kolorze 
na obrazie i każdy neuron wyjściowy odpowiada obrazowi. 
Wszystkie obrazy zostają przeskalowane do tego samego roz-
miaru (szerokość i wysokość). Rozmiary obrazu określa się na 
podstawie rozmiaru wektora wejściowego i liczby neuronów. 

W projekcie poddane są interpretacji dane ze zdjęć, przed-
stawione jako wielowymiarowe zbiory punktów opisanych 
w skali HSL. HSL to jeden z modeli opisowych dla kolorów 
postrzeganych przez ludzi. Ten model zakłada, że barwy po-
strzegane przez człowieka dadzą się opisać za pomocą trzech 
współrzędnych: 
q H: Hue – z ang. odcień, barwa, o wartościach z przedziału: 

od 0 do 360 stopni.
q S: Saturation – nasycenie koloru. z przedziału 0...1 albo 

0...100%.
q L: Lightness – średnie światło białe, z przedziału 0...1 albo 

0...100%. 

Skuteczna analiza danych wymaga zastosowania takie-
go sposobu klasyfikacji, który będzie jednocześnie wydaj-
ny i będzie pozwalał na porównywanie uzyskiwanych wy-
ników z dużym zbiorem danych wzorcowych. Wśród me-
tod klasyfikacji dużych zbiorów danych mamy do dyspo-
zycji wiele nowoczesnych podejść, takich jak k-means, class 
method, SOM (Self – Organizing Map) czy GNG (Growing 
Neural Gas). W projekcie zastosowano metodę GNG. (Gruber 
– Szydło K. i in., 2014).

Przebieg prac w projekcie TELEDIS

Opracowywane są dwa jednokierunkowe, samouczące się 
modele SSN: jedno i dwuwarstwowy. W przypadku sieci jed-
nokierunkowych, uczenie się prowadzone jest na ogół w spo-
sób następujący: 

Przygotowuje się zestaw danych wejściowych wraz z od-
powiadającymi im wynikami, jakie powinna uzyskać sieć. 

Wagi sieci inicjalizuje się w sposób przypadkowy. Następ-
nie podaje się kolejno, wiele razy, wszystkie zestawy danych 
wejściowych i patrzy, na ile odpowiedź sieci różni się od po-
prawnego wyniku. Oblicza się różnicę i następnie w odpo-
wiedni sposób koryguje się wagi połączeń wewnątrz sieci. 
(poczynając od połączeń od ostatniej warstwy ukrytej do 
warstwy wyjściowej, i tak dalej, aż do warstwy wejściowej). 
[M. Skulska i in., 2003].

W badaniach założono poletka pszenicy i pszenżyta porażo-
ne następującymi chorobami: rdza żółta, rdza brunatna, mącz-
niak prawdziwy, fuzarioza kłosów, septoriozy liści, w stop-
niu umożliwiającym pozyskanie danych obrazowych o jakości 
umożliwiającej analizę obrazu i utworzenie bazy wzorców ba-
danych chorób pszenicy i pszenżyta. Badania są prowadzone 
również na większych plantacjach tych zbóż na terenie woje-
wództw: świętokrzyskiego i łódzkiego. W wyniku badań opra-
cowane będą następujące produkty:
q Aplikacja dla modułu publicznego.
q Aplikacja dla modułu eksperckiego.
q Moduł SSN.
q Baza wzorców roślin.
q Centrum informacyjne chorób zbóż.

Aplikacja dla modułu publicznego

Aplikacja w smartfonie, przeznaczona dla rolników, pozwa-
lająca na wykrywanie na podstawie zdjęć, chorób na planta-
cjach pszenicy i pszenżyta. Rolnik posiadając na swoim smart-
fonie tę aplikację, po zrobieniu zdjęcia zboża ma odczytać czy 
zboże jest zarażone i jaką chorobą. W razie potrzeby, aplikacja 
ta umożliwi kontaktowanie się i prowadzenie korespondencji 
z doradcą rolniczym lub ekspertem w zakresie zdrowotności 
zbóż na swojej plantacji.

Rys. 2. System RGB

Rys.3. Ekran aplikacji publicznej na smartfonie (projekt)
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Aplikacja dla modułu eksperckiego
Aplikacja przeznaczona dla eksperta, mająca nieco szerszy 

zakres możliwości od poprzedniej

Moduł SSN
Sztuczna sieć neuronowa zdolna do rozpoznania zdrowot-

ności zboża na podstawie zdjęć.

Baza wzorców roślin chorych i zdrowych
Zdjęcia wytypowane jako wzorce, mają służyć do badań po-

równawczych wykorzystujących model sztucznej sieci neuro-
nowej do oceny zdrowotności próbek zbóż pobranych z łanu 
w postaci zdjęć. 

Centrum informacyjne chorób zbóż
Celem działalności Centrum ma być obsługa informacyjna 

rolników i jednostek obsługi rolnictwa w obszarze zdrowotno-
ści roślin zbożowych na terenie kraju. 

Korzyści wynikające z realizacji projektu

n Ochrona środowiska naturalnego
Opracowywana technologia pozwoli na większą precyzję 

w stosowaniu ochrony chemicznej przed chorobami, co ogra-
niczy skażenie środowiska przez działalność rolniczą. Decyzje 
o wykonaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmo-
wane na podstawie monitoringu występowania organizmów 
szkodliwych z uwzględnieniem progów ekonomicznej szko-
dliwości. Ponadto, stosowanie środków ochrony roślin powin-
no być ograniczone do niezbędnego minimum w szczególno-
ści poprzez zredukowanie dawek lub ograniczenie liczby wy-
konywanych zabiegów. Proponowana metoda szybkiej detek-
cji chorób roślin (lub ognisk chorobowych na plantacjach o du-
żej powierzchni), pozwoli na stosowanie punktowych zabie-
gów oprysku roślin 

n Łagodzenie zmian klimatu
Zmiany klimatyczne powodują nasilanie się chorób w pro-

dukcji roślinnej. Między innymi obserwuje się wzrost stęże-
nia gazów cieplarnianych, w tym ozonu, w atmosferze. Wy-
sokie stężenie tego gazu według Pieta Creemersa (Katolicki 
Uniwersytet w Leuven, Belgia), nasila podatność roślin na 
porażanie przez grzyby i bakterie. Powoduje to wzrost zu-
życia środków ochrony roślin co z kolei zwiększa energo-
chłonność produkcji roślin uprawnych. W uprawie pszenicy 
10% energii zużywa się na produkcję środków ochrony ro-
ślin. Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie ilości tych 
środków a zatem również na ograniczenie energii zużywa-
nej w produkcji zbóż (Holka M. i in.2019). Rolnictwo zostało 
wskazane jako jedna z dziedzin w polskich dokumentach 
strategicznych dotyczących klimatu, jako najbardziej wraż-
liwa na zmiany klimatyczne.

n Bezpośrednio dla użytkowników.
Użytkownicy systemu będą mieli do dyspozycji aplika-

cję dla publicznego modułu oceny zdrowotności zbóż. Apli-
kacja pozwoli im na rozpoznanie rodzaju choroby. W razie 
wątpliwości mogą konsultować wynik z doradcą rolniczym 
lub przesłać zdjęcia z plantacji bezpośrednio do Centrum 
Zdrowotności Roślin Zbożowych. Tam poprzez biuro zamó-
wień trafia do pracowni analiz. Po opracowaniu odpowiedź 

przesyłana będzie do użytkownika. Zakres wykonywanych 
przez Centrum prac, będzie się powiększał w miarę rozwo-
ju bazy danych, kadry oraz liczby korzystających z Centrum 
użytkowników. 

Użytkownicy i kanały dostępu

Projekt jest skierowany do następujących użytkowników:
n Rolnicy. Analiza zdjęć chorób zbóż wykonanych własnym 

aparatem. Kontakt z doradcami, ekspertami i usługodaw-
cami.

n Doradcy rolniczy. Bezpośredni kontakt z rolnikami korzy-
stającymi z Teledis, podgląd danych diagnostycznych, kon-
takt z ekspertami.

n Usługodawcy. Dostarczanie rolnikowi profilowanej oferty, 
umawianie usług z rolnikami.

n Eksperci. Weryfikacja klasyfikacji chorób przez oprogra-
mowanie. Kanały dostępu Internet – poprzez dostępne 
aplikacje, spotkania robocze, telefon. W miarę rozwoju ba-
zy danych z projektu korzystać będą z pewnością jednost-
ki administracji państwowej w tym jednostki obsługi rol-
nictwa.
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Często poruszany jest temat innowacyjnych rozwiązań w maszynach rolniczych. Dzisiaj przyjrzymy się rozwiązaniom 
proponowanym przez producentów rozsiewaczy do nawozów, dostępnych na polskim rynku.

mgr inż. Edward Lesiak 
Doradca Zespołu Doradców w Bartoszycach

Nowe rozwiązania w rozsiewaczach
do nawozów

Nowe rozwiązania przede wszystkim ukie-
runkowane są na rolnictwo precyzyjne 
z wykorzystaniem systemów elektronicz-
nych i dostępnego oprogramowania z wyko-
rzystaniem systemów nawigacyjnych – po-
stępująca automatyzacja i cyfryzacja to tren-
dy, które nie omijają również rolnictwa i pro-
dukcji rozsiewaczy do nawozów. Przedsta-

wiam pokrótce najnowsze rozwiązania oferowane przez wio-
dących producentów jakimi są: Amazone, Kuhn, Kverneland, 
czy też Unia. 

Rozwiązania w zakresie rolnictwa precyzyjnego oferuje kra-
jowy producent Unia. Rozwiązaniem takim jest ślimakowy ze-
spół dozujący SDS. Rozwiązanie to umożliwia utrzymanie sta-
łej dawki niezależnie od prędkości jazdy i zmianę dawki w za-
leżności od zapotrzebowania na składniki pokarmowe. System 
ten działa również z nawigacją satelitarną lub w oparciu o ma-
py aplikacyjne. Rozwiązanie to zastosowane jest w modelach 
MXL i MLX Premium. 

Amazone w swojej ofercie posiada rozsiewacze zawieszane 
jak i zaczepiane o różnej pojemności, jak i różnych rozwiąza-
niach technicznych. Jednym z rozwiązań dostępnych w rozsie-
waczach zawieszanych ZA-V i ZA-TS oraz w rozsiewaczach za-
czepianych ZG-TS jest system ciągłego ważenia. System ten pra-
cuje z częstotliwością 200 Hz i co 25 kg uwzględniając właści-
wości nawozu gwarantuje, że ilość nawozu na całej powierzch-
ni pola będzie jednakowa. Innym rozwiązaniem dostępnym 
u producenta jest rozdział poprzeczny na całej szerokości robo-
czej rozsiewacza. Jest to system czujników ArgusTwin, składają-
cy się z 14 czujników radarowych, które kontrolują lewą i pra-
wą stronę obszaru działania rozsiewacza. W przypadku nie-
prawidłowości system sam automatycznie dostosuje elektrycz-
ne dozowanie. W przypadku niekorzystnych warunków po-
godowych jakim jest silny wiatr system ArgusTwin można do-
datkowo uzupełnić w WindControl. Czujnik wiatru zamonto-
wany na maszynie rejestruje prędkość i kierunek wiatru, dane 
te w połączeniu z informacjami z systemu ArgusTwin umoż-
liwiają maszynie odpowiednie dozowanie. 

Również Kverneland oferuje ciekawe rozwiązania. Wśród 
nich jest system IsoMatch Geocontrol , który uwzględnia 
różne dawkowanie nawozu w poszczególnych częściach po-
la opierając się na zdjęciach satelitarnych, przedstawiających 
rozwój rośliny na danym polu. System ten składa się z wie-
lu urządzeń i programów tworzących całość z możliwością 
dostosowania do danego gospodarstwa. Terminale IsoMatch 
Geocontrol najbardziej rozwinięte wśród urządzeń ISOBUS 
przeznaczone do łatwego sterowania maszynami i wydajno-
ścią pracy, umożliwiają automatyczną kontrolę sekcji unikając 

niepożądanego nakładania się i pracy poza granicami pola. 
Innym urządzeniem tworzącym do współpracy z systemem 
IsoMatch Geocontrol jest IsoMatch Global 3. IsoMatch Glo-
bal 3 to odbiornik GPS z dokładnością DGPS, czyli dokład-
ność 30-50 cm, który umożliwia nawigację satelitarną i tym 
samym sterowanie sekcjami w oparciu o lokalizację maszy-
ny, aplikację ze zmiennym dawkowaniem, ręczne prowadze-
nie równoległe i dokumentację zabiegu na polu. Kverneland 
oferuje również aplikację IsoMatch FarmCentre umożliwiają-
cą kontrolę całej floty maszyn mając rzeczywisty wgląd w jej 
pracę, śledząc parametry wydajności np. ilości sprasowanych 
bel czy wysianych nawozów.

Gamę dodatkowych rozwiązań oferuje również produ-
cent maszyn firma Kuhn. W zakresie rolnictwa precyzyjne-
go oferuje system EMC, który pozwala na regulację przepły-
wu nawozów na każdej tarczy osobno. Regulacja odbywa się 
co sekundę na prawej i lewej tarczy rozsiewacza obejmują-
cy zakres możliwości prędkości przepływu od 20 do nawet 
500 kg/min. bez względu na wibracje i nachylenie terenu. 
Ogromnym atutem rozwiązania jest brak konieczności wyko-
nania próby kręconej, dla użytkownika jest to duże udogod-
nienie – zasypać i wprowadzić dawkę wysiewu. Innym roz-
wiązaniem, które proponuje producent w zakresie rozsiewa-
czy jest system SpeedServo. Opiera się on na silnikach elek-
trycznych regulujących zasuwy, które są 2,5 do 5 razy szyb-
sze od tradycyjnych siłowników. System zmienia punkt po-
dawania nawozu na tarcze, dostosowując obraz rozsiewu do 
kształtu działki. W rezultacie zyskujemy lepsze zarządzanie 
nakładkami i prawidłową dawkę wysiewu w każdym miej-
scu na polu, nawet podczas pracy z dużą prędkością. Cie-
kawym rozwiązaniem jeśli chodzi o oszczędność nawozów 
jest system OPTIPOINT. Uwzględnia on uwrocia i właściwo-
ści lotne różnych nawozów, automatycznie określa zamyka-
nie i otwieranie zasuw dozujących w zależności od prędko-
ści jazdy i typu nawozu. Możliwość dokładniejszego działa-
nia sytemu z wykorzystaniem nawigacji GPS. Najnowszym 
i najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest belka roz-

www.kuhn.com.pl
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Rozpoczynając nawożenie wiosenne rze-
paku ozimego bierzemy pod uwagę, w ja-
kim stopniu wszedł on w okres przezimo-
wania, jak rozwinęła się rozeta liściowa, ile 
zgromadził w sobie składników pokarmo-
wych. Podstawowym warunkiem budowy 
wysokiego plonu jest właściwe odżywienie 
roślin, zarówno makro, jak i mikroskład-

nikami. Rzepak trzeba nawozić jak najwcześniej wiosną gdy 
pozwalają na to warunki klimatyczno-glebowe, aby rośliny od 
początku wiosennej wegetacji efektywnie mogły pobierać azot 
z gleby i budować rozetę liściową.

Nawożąc rzepak ozimy 
azotem na wiosnę należy 
zastosować nawóz zawie-
rający szybko działającą 
formę azotanową N-NO3, 
przykładowo stosując sa-
letrę amonową czy RSM. 
Takie zastosowanie formy 
nawozów umożliwia ro-
ślinom szybką regenerację 
uszkodzeń po zimie. Pierwsza dawka azotu powinna być za-
stosowana w takim terminie, aby nawóz zdążył się rozpuścić 
ale również zawarty w nim azot zdążył przynajmniej częścio-
wo przemieścić się w głąb gleby do czego potrzebna jest od-
powiednia ilość opadów. Nie powinno się stosować nawozu 
mocznika, który zadziała za późno. Ustalając dawkę azotu na-
leży brać pod uwagę między innymi zasobność gleby w azot. 
Może ona wahać się od 20 do nawet 100 kg/N w warstwie 0-90 
cm. W celu określenia zasobności gleby w azot pobiera się pró-
by gleby z warstwy ornej i podornej z trzech głębokości od 0 
do 90 cm i przeprowadza analizę w stacji chemiczno-rolniczej.

Rzepak ozimy na wyprodukowanie 1 tony nasion razem 
ze słomą pobiera około 50-60 kg N. Zatem średnio na uzy-
skanie 4 t/ha rzepaku, pobiera 200-240 kg N. Dawka ta stano-
wi wartość azotu mineralnego w glebie pochodzącego z na-

wozów naturalnych i mineralnych. Wiosenną dawkę azotu 
możemy obliczyć korzystając ze wzoru:

Dawka wiosenna N = plon nasion (t) X
potrzeby pokarmowe dla 1 t – N mineralny w glebie

Wiosenne nawożenie 
rzepaku azotem najczę-
ściej dzieli się na dwie 
dawki. Pierwsza dawka 
azotu powinna stanowić 
60-70% całkowitej daw-
ki planowanego nawoże-
nia azotem. Powinna obo-
wiązywać zasada mówią-
ca o tym, że składnik po-
winien czekać w glebie na roślinę, a nie odwrotnie. Wskazane 
jest aby pierwsza dawka azotu była zastosowana możliwie naj-
wcześniej, jeszcze przed ruszeniem wiosennej wegetacji. Aby 
nawóz mógł być efektywnie pobierany przez rośliny, musi nie 
tylko się rozpuścić, ale przemieścić tam, gdzie jest największa 
ilość rozwiniętych korzeni do 20 cm. Drugą dawkę azotu na-
leży zastosować do dwóch tygodni po pierwszym zastosowa-
niu. Ogólnie przyjmuje się, że powinna być zastosowana nie 
później niż 4 tygodnie przed kwitnieniem. Takim terminem 
może być druga lub trzecia dekada marca, gdyż rzepak roz-
poczyna kwitnięcie na początku maja. Spóźnione nawożenie 
może powodować opóźnienie i przedłużenie kwitnienia rze-
paku ,,zbyt bujny rozwój wegetatywny”, co może powodować, 
że niżej położone kwiaty często nie zostają zapylone, a łusz-
czyny są słabo rozwinięte, ponieważ dociera do nich zbyt ma-
ło światła. Z tego tytułu opóźnione nawożenie azotem prowa-
dzi do spadku plonu i jego jakości. Decyzję o nawożeniu po-
dejmuje rolnik uwzględniając jaki jest stan rzepaku po zimie 
i jaki chce uzyskać plon z hektara.

Źródła:
- Szczegółowa uprawa roślin
- magazyn Agro Profit

Jak należy nawozić rzepak ozimy po zimie aby uzyskać satysfakcjonujący plon? W jakich terminach? Jakie dawki 
stosować aby azot został maksymalnie wykorzystany przy obecnych cenach nawozów?

Czesław  Kimbar 
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Lidzbarku Warmińskim

Jak należy nawozić rzepak ozimy

siewająca zastosowana w rozsiewaczu AERO GT 60.1 o wy-
dajności sięgającej ponad 400 ha na dobę. System ten składa 
się z 6 sekcji roboczych, które umożliwiają bardzo dużą pre-
cyzję dawkowania niezależnie od warunków pogodowych, 
terenowych i rodzaju nawozów sięgające nawet 250 kg/min. 
Praca tego typu rozwiązania jest możliwa nawet przy pręd-
kości jazdy 15 km/h, zastosowano tutaj 3 usprawnienia: wa-
hadłowe zawieszenie z mechanicznym systemem poziomo-
wania, hydropneumatyczne zawieszenie osi oraz dodatko-
we akumulatory absorbujące wstrząsy. Precyzja zastosowa-
nej belki jest możliwa również dzięki wykorzystaniu dwóch 
dmuchaw, które umożliwiają transport nawozu na koniec bel-

ki nawet z prędkością 200 km/h. Wykorzystywany jest nie-
zależny układ hydrauliczny. Możliwość opcjonalnego wy-
posażenia w wałki dozujące do mikrogranulatu w postaci 
drobnych nasion czy też środków do zwalczania chwastów 
w dawkach 5-30 kg/ha. 

Źródła: 
- Farmer Nr 3/2021 – „Innowacyjne rozwiązania w rozsiewaczach 
do nawozów”

- https://www.kuhn.com.pl/
- https://amazone.pl/
- https://pl.kverneland.com/
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Może być uprawia-
na w czystym sie-
wie, wydaje wtedy 
1-2 pokosy zielon-
ki, w roku pełnego 
użytkowania może-
my uzyskać 2-3 po-
kosy o plonie 15-50 

t/ha zielonej masy, 3-8 t/ha siana. Roślinę 
należy kosić na wysokości ok. 6 cm. Naj-
lepsze efekty w uprawie komonicy na pa-
szę uzyskamy siejąc ją po roślinach oko-
powych, natomiast na ziarno może być 
siana po zbożach, najlepiej w trzecim ro-
ku po oborniku.

Komonica w fazie początku kwitnie-
nia zawiera 21 g białka strawnego w kg 
zielonej masy. Jak większość roślin mo-
tylkowych odznacza się dobrą warto-
ścią pokarmową a jej obecność w paszy 
poprawia jej smakowitość i walory od-
żywcze pod względem zawartości biał-
ka, wapnia, karotenu oraz mikroelemen-
tów. W przypadku komonicy pomimo 
gorzkiego smaku jaki pojawia się w fa-
zie kwitnienia, to po wysuszeniu traci 
ona gorzki smak i nie wpływa na pogor-
szenie smakowitości paszy. Jej obecność 
w paszy poprawia również walory or-
ganoleptyczne paszy, siano staje się ,,de-
likatniejsze” i urozmaicone pod wzglę-
dem składu botanicznego, polepszając 
również jego strawność. Zielonki, w któ-
rych składzie znajdują się rośliny motyl-
kowe również są lepiej pobierane przez 
zwierzęta.

Komonica zwyczajna jest rośliną śred-
nio wysoką o wysokości od 30-50 cm, 
o barwie jasnozielonej. Łodygi ma roz-
gałęzione obficie ulistnione, łukowato 
wznoszące się. Łodyga wewnątrz może 
być pełna lub z bardzo wąskim przewo-
dem powietrznym. Kwiatostan 3-6-kwia-
towy zebrany w luźną główkę. Kwiaty 
większe niż u koniczyny o barwie od 
żółtej do pomarańczowej. Po zasusze-
niu kwiaty zmieniają barwę na zieloną. 

Owocem jest strąk wielonasienny. Nasio-
na prawie kuliste, drobne o barwie od 
oliwkowej do oliwkowobrunatnej, gład-
kie i lśniące. Starsze nasiona mają ciem-
ną barwę. W stanie bezkwiatowym moż-
na ją scharakteryzować po nieparzysto-
pierzastych 5-listkowych liściach, osadzo-
nych na krótkich ogonkach. Trzy gór-
ne listki odwrotnie jajowate, dwa dol-
ne zajmujące miejsce zredukowanych 
przylistków są ukośnie jajowate. Komo-
nica jest rośliną wieloletnią i rozwija się 
dość szybko. Wiosną rozpoczyna wege-
tację późno, kwitnie pod koniec maja lub 
w czerwcu. Po skoszeniu odrasta dość 
dobrze, wykształca dużo pędów kwia-
towych dlatego więc liczniej występuje 
w drugim i trzecim odroście. Jest rośliną 
wytrzymałą na ciężkie zimy i susze, na-
tomiast nie toleruje zacienienia. 

Występuje częściej na glebach mine-
ralnych średnio zwięzłych, zwięzłych 
oraz glebach suchych i uboższych a tak-
że na osuszonych torfowiskach. Dzię-
ki bakteriom brodawkowym na korze-
niach wiąże azot z powietrza wzbogaca-
jąc w ten sposób glebę w azot. Komoni-
ca jest rośliną odporną na przygryzanie 
i udeptywanie przez zwierzęta co spra-

wia, że wysiewana jest na łąki kilkulet-
nie i trwałe na glebach murszowych, tor-
fowych i podmokłych. Odmiana zaleca-
na do mieszanek z trawami i dostępna 
w sprzedaży to odmiana Skrzeszowicka. 
Jest odmianą szybciej odrastającą wiosną 
i uzyskującą większy plon w pierwszym 
pokosie. Wysiewana w dawce 8-10 kg/
ha, przy rozstawie rzędów 15-20 cm na 
głębokość 0,5-1 cm. Przy siewie na na-
siona wysiewamy 4-6 kg/ha i rozstaw 
rzędów zwiększamy do 30-45 cm. Zbiór 
nasion najlepiej wykonać jednoetapowo 
kombajnem zbożowym, 7 dni wcześniej 
można przeprowadzić desykację roślin, 
gdy 60-70% strąków jest brunatnych. Do 
zabiegu tego używamy preparatu Reglo-
ne. Plon nasion jaki możemy osiągnąć to 
150-400 kg z ha.

Rośliny motylkowe mimo swej nie-
pozorności odgrywają ogromną rolę 
w produkcji rolnej, więc nie zapominaj-
my o nich.

Źródło:
- ,,Przewodnik łąkarski” B. Rutkowska
- ,,Technologia produkcji siana” W. Podków-
ka, T. Olszewski, A. Kalisiewicz.

- www.rynek-rolny.pl

komonica zwyczajna jako roślina motylkowa 
– jej znaczenie w produkcji rolnej
Komonica jest coraz bardziej popularną rośliną motylkową. Dotychczas uprawiana była w niewielu rejonach kraju. 
Wysiewana na zboczach gór w rejonach górskich i podgórskich zapobiega erozji. Poprawia strukturę gleby oraz 
wzbogaca ją w azot dzięki bakteriom brodawkowym.

inż. Sabina Bielecka 
Doradca Zespołu Doradców w Giżycku
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Mikroklimat w oborach
Obok żywienia, metod chowu, sposobów użytkowania i pielęgnacji zwierząt, duży wpływ na produkcyjność i zdro-
wotność bydła ma mikroklimat pomieszczeń. O tym czy mikroklimat jest odpowiedni dla danej grupy zwierząt decy-
dują między innymi właściwości fizyczne, do których zaliczamy: temperaturę, wilgotność i oświetlenie.

Michał Knoblauch 
Doradca Zespołu Doradców w Iławie

Temperatura pomieszczenia silnie oddzia-
łuje na fizjologię organizmu. Z całości ener-
gii, jaką zwierzę uzyskuje w trakcie pro-
cesów przemiany materii, 65-75% wyzwa-
la w postaci ciepła. Pozostała reszta zosta-
je zużyta na procesy życiowe i na proce-
sy wytwarzania (mleko, mięso). Pomiesz-
czenia powinny zapewniać taką tempera-

turę, żeby z pobranej przez zwierzę paszy stosunkowo jak naj-
mniej energii zmieniło się w bezużyteczne ekonomicznie cie-
pło a jak najwięcej zostało wykorzystane na procesy produk-
cyjne. Najmniej energii zwierzę zamienia na ciepło w wąskim 
przedziale temperatur, w tzw. strefie komfortu temperaturo-
wego czyli temperaturze optymalnej. W szerszych granicach 
temperatur mieści się tzw. strefa obojętności cieplnej, określa-
nej najwyższą i najniższą temperaturą, w której produkcyjność 
nie spada, zależy to również od rasy, wieku, kondycji i żywie-
nia zwierząt. W alkierzowym systemie chowu bydła optymal-
na temperatura w okresie zimowym powinna wynosić w obo-
rze 6-12°C. W oborach wolnostanowiskowych w okresie zimy 
dopuszczalna temperatura minimalna to 5°C, za średnią opty-
malną należy przyjąć 12°C.

Na organizm zwierząt mocno rzutuje wilgotność powie-
trza, która wpływa na zmiany w gospodarce cieplnej organi-
zmu. W wysokich bowiem temperaturach większa wilgotność 
powietrza utrudnia organizmowi oddawanie ciepła wskutek 
ograniczonego parowania. W temperaturach niższych nato-
miast wzmaga się oddawanie ciepła poprzez wypromieniowa-
nie. Powietrze wilgotne jest też dobrym przewodnikiem cie-
pła, toteż w nadmiernie wilgotnych pomieszczeniach o niskich 
temperaturach zwierzęta mogą tracić dużo ciepła. Para wodna 
przenika również w głąb materiałów budowlanych i zwiększa 
przez to współczynnik przenikania ciepła. Woda parująca ze 
ścieków, podłóg, ścian pochłania ciepło także oziębiając budy-
nek. Wilgoć w pomieszczeniach sprzyja rozwojowi grzybów, 
procesom gnilnym, zachowaniu żywotności drobnoustrojów, 
miedzy innymi wirusów. Nadmiar wilgoci jest przyczyną naj-
rozmaitszych schorzeń u zwierząt, zwłaszcza u młodzieży, na 
przykład: przeziębienie, reumatyzm, zapalenie płuc. Wilgot-
ność względna powietrza w pomieszczeniach dla bydła star-
szego nie powinna przekraczać 80% a dla cieląt 75%. Przyczy-
ny nadmiernego zawilgocenia budynków są różne. Mogą to 
być niedostateczna izolacja ścian, stropów, niewłaściwe działa-
jąca wentylacja, nadmierne parowanie. Skraplanie się pary wod-
nej w pomieszczeniu występuje wtedy, gdy powierzchnie we-
wnętrzne (ściany, okna, drzwi, strop) maja temperaturę niższą 
od tzw. punktu rosy. Punktem rosy nazywamy taką tempera-
turę, w której następuje pełne nasycenie powietrza parą wod-
ną. Przyczynami skraplania się pary wodnej są materiały bu-
dowlane o nieodpowiednim przewodnictwie cieplnym, nad-

mierne parowanie, niedostateczna wentylacja. Nadmierna wil-
goć pomieszczeń dla bydła a zwłaszcza dla cieląt, ma ujemny 
wpływ na ich zdrowotność, rozwój i produkcyjność. Należy za-
pobiegać skraplaniu się wody na powierzchni przegród przez 
zapewnienie odpowiedniej izolacji i sprawne działanie wenty-
lacji, a w niektórych pomieszczeniach, zwłaszcza w cielętni-
kach, przez ewentualne zastosowanie ogrzewania.

Naturalne oświetlenie ma dodatni wpływ termiczny i bio-
logiczny na mikroklimat pomieszczenia. Wpływa ono na pod-
niesienie temperatury, zmniejszenie wilgotności. Promienie sło-
neczne nadfioletowe działają bakteriobójczo, aktywizują proce-
sy fizjologiczne u zwierząt, wpływają dodatnio na przemianę 
mineralną, biorąc udział w wytwarzaniu witaminy D. Promie-
nie nadfioletowe zatrzymywane są przez szyby okienne, dlate-
go między innymi z tego względu wskazane jest częste otwie-
ranie okien i wypuszczanie zwierząt na wybiegi. W lecie nad-
miar światła powoduje podniesienie temperatury w pomiesz-
czeniach. W budynkach dla bydła użytkowanych przez cały 
rok promienie słoneczne powinny w okresie zimy dochodzić 
do wnętrza co najmniej przez 3 godziny a na wiosnę i jesienią 
przez 6 godzin dziennie. Natężenie oświetlenia jest ocenianie 
różnie. Natężenie oświetlenia zależy od powierzchni okien, ja-
kości szyb, okiennych, usytuowania budynku. Normy oświe-
tleniowe wyrażone stosunkiem powierzchni szyb okiennych 
do powierzchni podłogi, kształtują się następująco: 
n w oborze i porodówce od 1:2 do 1:16, 
n w cielętniku, jałowniku, wychowalni buhajków 1:10,
n w przechowalni mleka od 1:20 do 1:25.

Ilość promieni słonecznych zatrzymywanych przez szkło 
okienne wynosi, zależnie od jego jakości: szkło czyste 20%, 
brudne 50%, zamarznięte 80%, z wkładką drucianą 30%. 

Źródła:
- Pogorzelska J, Chów i hodowla bydła, UWM Olsztyn, 2013
- Juszczak J., Zalewski W.; ,,Hodowla Bydła’’, Państwowe Wydawnic-
two Rolnicze i Leśne, Warszawa 1986,,

- https://www.farmer.pl/
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składniki mineralne w żywieniu
bydła mlecznego
Wysoka wydajność mleczna jest podstawowym kierunkiem nowoczesnej hodowli bydła mlecznego. Aby osiągnąć 
wysokie wyniki w wydajności należy przede wszystkim zadbać o zbilansowaną dietę zwierząt. Istotną rolę w zdrowej 
diecie odgrywają składniki mineralne, ich niedobór może istotnie wpłynąć na pogorszenie zdrowotności stada 
powodując poważne stany chorobowe zwierząt.

mgr Elżbieta Czaplicka 
Kierownik Zespołu Doradców w Szczytnie

Powszechnie wiadomo, że składniki mi-
neralne są niezbędne w organizmie i peł-
nią tam szereg funkcji. Wapń, fosfor, siar-
ka i magnez są potrzebne przy budowaniu 
płynów ustrojowych i tkanek. Sód, potas 
i magnez odpowiadają za przewodnictwo 
mięśniowe. Ponadto składniki mineralne są 
składnikami hormonów i enzymów. 

Minerały niezbędne w diecie zwierząt to: wapń, fosfor, chlor, 
magnez, siarka, żelazo, miedź, mangan, cynk, kobalt, jod. Za-
wartość substancji mineralnych w paszy jest zależna od ich do-
stępności dla roślin w glebie. Nie bez znaczenia jest również 
faza wegetatywna i gatunek rośliny paszowej oraz zawartość 
substancji mineralnych w nawozach użytych przy jej produkcji.

Zapotrzebowanie na składniki mineralne u bydła, tak jak 
u większości organizmów zależy od wielu czynników i nie jest 
jednakowe dla każdej sztuki. Dobierając ilość minerałów musi-
my wziąć pod uwagę przede wszystkim wiek i kondycję zwie-
rzęcia, ponadto kierunek użytkowania i przyswajalność skład-
ników mineralnych. Przyswajalność ma dość istotne znaczenie, 
ponieważ wydawać nam się może, że skomponowaliśmy ideal-
ną dawkę składników mineralnych, a mimo to zwierzęta ma-
ją objawy niedoborów. Należy zatem wziąć pod uwagę cechy 
mogące utrudniać przyswajalność, czyli nadmiar włókna, zbyt 
duża ilość niektórych pierwiastków, lub obecność pierwiastków 
antagonistycznych, czyli znoszących wzajemnie swoje działa-
nie. Nie należy bagatelizować przyswajalności ponieważ nie-
sie ona znaczące konsekwencje, a niedobory składników mine-
ralnych spowodowane przez nią mogą powodować zaburzenia 
odporności u zwierząt i wolniejsze tempo wzrostu. 

Wapń

Głównym składnikiem mineralnym organizmu jest wapń. 
Występuje głównie w kościach, ale jest również składnikiem 
płynów ustrojowych i włókien kolagenowych. Jest pierwiast-
kiem niezbędnym dla funkcjonowania organizmu, prawidło-
wego metabolizmu komórek, bierze udział w metabolizowa-
niu składników pokarmowych oraz jest aktywizatorem enzy-
mów, jest kluczowym składnikiem w procesie krzepnięcia krwi 
i mineralizacji kości. Niedobór wapnia objawia się nadpobu-
dliwością układu nerwowego. Nadmiar natomiast powoduje 
zaburzenia w pracy serca. Prawidłowa ilość wapnia w orga-
nizmie jest bardzo istotna, ponieważ przy niedoborach wapń 
uwalniany jest z największego rezerwuaru jakim są kości, po-
wodując w nich niebezpieczne ubytki. Bardzo newralgicznym 

momentem jest laktacja, produkcja mleka drastycznie zwiększa 
zapotrzebowanie na wapń. Najważniejszym źródłem wapnia 
w paszy są zielonki, głównie rośliny bobowate drobnonasien-
ne. Zboża i rośliny okopowe nie zawierają tyle wapnia, w po-
równaniu do roślin bobowatych drobnonasiennych. Należy też 
zauważyć, że dostępność wapnia dla bydła mlecznego jest uza-
leżniona od źródła pochodzenia, wapń organiczny np. z lucer-
ny będzie dla nich mniej przyswajalny niż wapń nieorganicz-
ny w formie szczawianu wapnia. Należy również pamiętać, 
że tłuszcz zaburza wchłanianie wapnia, zatem przy diecie bo-
gatej w tłuszcze trzeba zwiększyć ilość podawanego wapnia.

Sód

Składnik mineralny o bardzo szerokim spektrum działania. 
Jego rola w organizmie jest niezwykle ważna. Sód jest skład-
nikiem płynów ustrojowych i międzykomórkowych, reguluje 
poziom potasu we krwi. Stanowi niezbędny składnik w pro-
cesach mineralizacji i syntezy białek. Niedobór sodu u krów 
mlecznych bardzo mocno obniża mleczność u krów. Narażo-
ne są na niego krowy w okresie żywienia pastwiskowego oraz 
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te żywione zbyt dużą ilością pasz objętościowych. Należy jed-
nak uważać również na jego nadmiar, ponieważ może spowo-
dować obrzęki wymienia w okresie zasuszania. Najprostszym 
sposobem uzupełniania tego składnika w diecie jest podawa-
nie zwierzętom lizawek.

Potas

Potas przede wszystkim odpowiada za prawidłową pracę 
serca. Ponadto jest aktywatorem enzymów i reguluje ciśnie-
nie wewnątrzkomórkowe. Jest antagonistą wapnia. Na zawar-
tość potasu w paszy bardzo duży wpływ ma nawożenie roślin 
tym składnikiem. Szczególnie w przypadku żywienia krów ro-
ślinami okopowymi należy uważać na jego przedawkowanie. 
Nadmiar tego pierwiastka może spowodować biegunki u krów. 
Młode zielonki, które zawierają sporo potasu mogą doprowa-
dzić nawet do stanów chorobowych. Niedobory potasu zaob-
serwować możemy w przypadku, gdy w diecie krów jest zbyt 
duży udział pasz treściwych. 

Fosfor

Fosforany są nierozerwalną częścią kwasów nukleinowych 
oraz związków wysokoenergetycznych. Fosfor w organizmie 
odpowiada za prawidłowy metabolizm składników pokarmo-
wych, tkanki nerwowej oraz prawidłowy przebieg procesów 
przemiany energii. Prawidłową ilość fosforu w organizmie oce-
niamy po jego zawartości w kościach. Podobnie jak w przy-
padku wapnia, zbyt duża ilość włókna w diecie bydła utrud-
nia znacząco przyswajanie fosforu. Źródłem fosforu są ziarna 
zbóż, jednakże fosfor tam występujący w postaci fitynianów 
jest słabo przyswajany. Zaleca się podawanie do paszy enzymu 
– fitazy, który ułatwia krowom pobieranie pierwiastka. Dodat-
kową zaletą fitazy jest fakt, że zmniejsza ona wydalanie fos-
foru z odchodami, co ma korzystny wpływ na stan środowi-
ska, gdyż fosfor jest uznawany za pierwiastek przyczyniający 
się do eutrofizacji. 

Hodowca krów mlecznych powinien zwrócić szczególną 
uwagę na zabezpieczenie zwierząt w dostateczną ilość fosfo-
ru. Duże zapotrzebowanie na fosfor u krów mlecznych wy-
nika z zapotrzebowania na ten składnik bakterii trawiących 
włókno, zasiedlających żwacz. Niedostateczny poziom fosforu, 
przyczynia się do zmniejszenia liczebności bakterii, w konse-
kwencji do gorszego trawienia, a co za tym idzie do zmniej-
szenia pobierania pasz. Pasze objętościowe – zielonki, zawie-
rają mało fosforu, dlatego tak ważne jest, szczególnie w okre-
sie pastwiskowym uzupełnianie diety krów mlecznych w zbo-
ża np. otręby pszenne.

Magnez

Magnez jest składnikiem mineralnym, który między innymi 
bierze udział w metabolizmie białek, węglowodanów i tłusz-
czów, w oddychaniu tkankowym. Ponadto jest aktywatorem 
enzymów. Niedobór magnezu powoduje silne reakcje układu 
nerwowego. Krowy mleczne są wyjątkowo mocno narażone 
na niedobory tego składnika w okresie żywienia pastwisko-
wego. Młoda trawa zawiera mało magnezu, a do tego jeszcze 
zawiera dużo potasu, który działa antagonistycznie na wchła-
nianie magnezu. Przy bardzo niskim poziomie magnezu we 
krwi zwierzęcia (poniżej 10 mg/l) pojawiają się objawy tężycz-

ki pastwiskowej. Dlatego bardzo ważne jest uzupełnianie die-
ty w ten składnik. Zapewnimy go zwierzętom podając droż-
dże, śrutę lnianą, otręby pszenne. Zielonki z roślin bobowatych 
drobnonasiennych również będą zasobne w magnez. Ponad-
to możemy się tu wspomóc suplementacją i podawać zwierzę-
tom chlorek, siarczan lub tlenek magnezu. 

Pasze – zawartość wybranych mikroelementów

Jak wspomniałam na początku, zawartość poszczególnych 
pierwiastków w paszy jest zależna od wielu czynników, m.in. 
od gatunku i fazy rozwojowej roślin, z których pasze zrobiono, 
od nawożenia tych roślin, od rodzaju i pH gleby na której ro-
sną. I tak np. w roślinach bobowatych drobnonasiennych znaj-
dziemy wysoką ilość wapnia – koniczyna czy lucerna zawie-
rają go dużo, zarówno jako rośliny świeże jak i w kiszonkach. 
Ziarna zbóż oraz rośliny strączkowe są bogate w fosfor. Kiszon-
ka z liści buraka zawiera dużo wapnia, natomiast żywienie ki-
szonką z kukurydzy, która zawiera go niedużo może spowodo-
wać niedobory. Wszystkie kiszonki zawierają dużą ilość sodu.

Składniki mineralne odgrywają bardzo dużą rolę w zbilan-
sowanej diecie zwierząt. Pamiętajmy, że dobrze dobrana, zbi-
lansowana dawka pokarmowa, uwzględniająca potrzeby zwie-
rząt (zróżnicowane pod względem wieku, wydajności, zdrowot-
ności) gwarantuje nam zdrowe i produktywne stado, a co za 
tym idzie zmniejszenie kosztów i większy zysk. 

Źródła:
- dodatkipaszowe.pl, leksykon dobrych pasz
- „Hodowca bydła” nr 10/2021
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Wady i zalety tuczu kontraktowego
W gospodarce i produkcji rolnej sama kontraktacja jest raczej postrzegana pozytywnie, gdyż w pewnym stopniu za-
pewnia stabilność na rynku i daje możliwość planowania inwestycji. W ramach kontraktacji w łatwy sposób można 
przewidywać poniesione koszty i co ważniejsze wypracowane zyski. Według definicji tucz kontraktowy przedstawiony 
jest jako jeden z programów, w którym rolnik wykorzystując optymalnie potencjał swojego gospodarstwa zmierza do 
uzyskania zadowalającego poziomu opłacalności produkcji. Skąd więc wokół tuczu kontraktowego tyle zamieszania?

dr inż. Rodian Pawłowski 
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Skupiając się na ryn-
ku krajowym, moż-
na stwierdzić, że tucz 
kontraktowy jest zja-
wiskiem niekorzyst-
nym dla produkcji 
rodzimej, opierającej 
się na krajowym po-

tencjale genetycznym. Firmy zajmujące się 
tuczem nakładczym często posiadają za-
graniczny kapitał, a wypracowany zysk 
jest wyprowadzany poza nasz kraj. Poza 
tym oferowane zwierzęta w postaci ma-
teriału wsadowego do tuczu pochodzą 
od największych producentów w Europie, 
z Niemiec, Belgii, Danii, którzy w ten spo-
sób zapewniają sobie stałą produkcję. Nie 
można oczywiście zapominać o tym, że 
na rynku pojawiają się też krajowe firmy 
oferujące zwierzęta do tuczu, ale trudno 
doszukać się tu materiału genetycznego 
pochodzącego z hodowli rodzimej.

Oczywiście tucz nakładczy niesie ze 
sobą korzyści i pewnego rodzaju postęp 
jeśli chodzi o potencjał wzrostowy tuczni-
ka, jednak korzystanie z „obcej genetyki”, 
w znaczny sposób hamuje krajowe pro-
gramy doskonalenia świń. Kolejną sprawą 
jest otwarty rynek handlu i usług. Nikt 
przecież nikomu nie zakazuje tworzenia 
konkurencyjnych struktur produkcji trzo-
dziarskiej – począwszy od producenta, 
poprzez przetwórstwo, na handlu koń-
cząc. Potrzebna jest jednak ogólna chęć 
i zgoda wśród potencjalnych uczestni-
ków takiej struktury (spółdzielni), a także 
konkretne, jasne działania organów pań-
stwowych, które poprzez klarowne prze-
pisy ułatwiłyby, na początku zrzeszanie 
się, a potem funkcjonowanie na trudnym 
rynku przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Tucz kontraktowy przy braku stabil-
ności na rynku wieprzowiny zachęca 
producentów do szukania zysku w takim 
właśnie wydaniu. Z początku jest wszyst-
ko dobrze. Jeśli nie mamy odpowiednie-
go zaplecza, to firmy prowadzące tucz 

nakładczy pomagają zdobyć nam pre-
ferencyjny kredyt, lub wskazać progra-
my krajowe ułatwiające budowę niezbęd-
nej infrastruktury. Podpowiadają nam ja-
ka skalę produkcji powinniśmy przyjąć 
i przyszykują długoterminowe prognozy 
wskazujące nasz potencjalny dochód. Za-
pewniają także pełną pomoc w zakresie 
zootechniki, weterynarii, zabezpieczenia 
paszowego i serwisowego. Nic tylko pod-
pisywać umowę. Okazuje się jednak, że 
zmiennych może być tak dużo, że same 
założenia umowy – kontraktu, mogą zo-
stać zaprzepaszczone. Problemy z jakimi 
może spotkać się producent prowadzący 
tucz nakładczy to nie tylko zagrożenie 
ze strony obecnie szalejącego afrykań-
skiego pomoru świń. Kłopot pojawia się, 
gdy dostarczone zwierzęta jako materiał 
wsadowy mimo zapewnień dostawcy jest 
o gorszym potencjale wzrostowym i nie-
dostatecznie wyrównany pod względem 
wieku i masy ciała. Do tego pojawia się 
nasza rutyna, bo skoro na początku było 
dobrze to później też jakoś będzie. Musi-
my mieć jednak na uwadze, że w tuczu 
kontraktowym jesteśmy w roli podwyko-
nawcy i to od tego jaki końcowy produkt 
w postaci tucznika odstawiamy, zależy 
nasz dochód, a sankcje za odstępstwa 
od założeń kontraktu mogą być dotkliwe. 

Nie oznacza to że tucz kontraktowy 
jest tylko i wyłącznie czymś złym. Na-
leży podkreślić, że we wszystkim należy 
znać umiar. Informacje na temat bankruc-
twa tych co weszli w tucz nakładczy wy-
nika często z niewydolności i z przeszaco-
wania możliwości przerobowych. Czasa-
mi ulegamy początkowemu entuzjazmo-
wi i podpisujemy kolejny kontrakt rozsze-
rzając swoja produkcję, nie zwracając uwa-
gi na fakt, że podwaja się wszystko: po-
cząwszy od zachęcającego zysku poprzez 
nakład pracy, a skończywszy na proble-
mach i ewentualnych sankcjach. Myślenie, 
że z jednej produkcji pokryjemy ewentu-
alne straty w drugiej jest błędne i zawsze 
prowadzi do konfliktu interesów. Często 

jest tak, że producenci rolni decydujący się 
na tucz nakładczy liczą na łatwy i stabil-
ny zysk, a firmy oferujące wszelką pomoc 
w tym zakresie stają się konkurencyjne 
dla konwencjonalnego podejścia do pro-
dukcji tuczników, w których rolnik musi 
być ekonomistą, zootechnikiem a czasem 
i weterynarzem w jednej osobie.

Podsumowując niejako nasze rozwa-
żania nt. pozytywnych i negatywnych 
stron tuczu kontraktowego należy mieć 
zawsze na uwadze nasze możliwości i sy-
tuację w jakiej się znajdujemy. Jeśli szu-
kamy innowacyjnych, nowoczesnych spo-
sobów chowu to w tym przypadku ma-
my większą szansę realizacji inwestycji 
bardziej zaawansowanych technologicz-
nie. Jednak musimy pamiętać, że nasza 
produkcja zawsze powinna być w mia-
rę możliwości wolna od wszelkich nieja-
sności związanych z jakością paszy, czy 
materiału wsadowego. Co się tyczy same-
go tuczu kontraktowego, jeśli się na nie-
go decydujemy, to ważne jest aby podpi-
sywać klarowne i jasne umowy, w któ-
rych nasz udział jest bardziej na zasadach 
partnerskich, niż usługowych. Trudno też 
wskazać drogę, w którą pójdzie współcze-
sna produkcja trzodziarska. Sytuacja bez 
wątpienia nie jest łatwa, ale zawsze war-
to mieć na względzie dobro krajowej, ro-
dzimej produkcji i stwarzać warunki do 
jej rozwoju i konkurencyjności na rynku 
wieprzowiny. Zrzeszania się w spółdziel-
nie, lub grupy producenckie jest doskona-
łą formą wyrabiania renomy na rynku lo-
kalnym, a taka struktura ma pierwszeń-
stwo w negocjowaniu stawek. Istotne jest, 
aby były one dobrze zarządzane, przez 
osoby nie związane osobowo, ani kapita-
łowo, aby ich działania były zawsze opty-
malne dla wszystkich swoich udziałow-
ców, a producentom rolnym pozostanie 
„tylko i aż” prowadzenie chowu świń na 
zadowalającym poziomie, z pełnym wy-
korzystaniem potencjału produkcyjnego 
zwierząt z zachowaniem prawidłowych 
ich warunków utrzymania i dobrostanu.
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Gdzie zaczyna się Warmia a kończą mazury?
C

I

E

K

A

W

O

S

T

K

I

mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Województwo warmińsko-mazurskie leży w północno-
-wschodniej Polsce i zajmuje powierzchnię ok. 24 173,47 km². 
Uwarunkowania dziejowe, zmienna przynależność państwo-
wa oraz nakładanie na siebie skutków różnorodnych podzia-
łów administracyjnych i religijnych, spowodowały ukształto-
wanie kilku krain historycznych i kulturowych. Obecnie w je-
go skład wchodzą trzy regiony: Powiśle oraz Warmia i Mazu-
ry, które zwyczajowo są łączone. Gdzie zaczyna się ich po-
czątek, a gdzie się kończą nie jest wszystkim dokładnie zna-
ne, bo granica Warmii i Mazur przebiega w sposób umowny. 
Zatem, gdzie leżą Mazury a gdzie Warmia?

Podział pomiędzy Warmią 
a Mazurami nie jest prosty. Te-
rytorium pierwszej krainy wcina 
się niejako w drugą i tworzy trój-
kąt o nieregularnych bokach ze 
ściętym wierzchołkiem opiera-
jącym się na Zalewie Wiślanym. 
O ile granice Warmii są jedno-
znaczne, to granice Mazur wy-
znacza się różnie, zależnie od 

branych pod uwagę kryteriów podziału: językowych kulturowych, hi-
storycznych czy geograficznych. Mazury nigdy nie były odrębną jed-
nostką administracyjną - dlatego nie da się ustalić jednoznacznie gra-
nic tego regionu. Historyczna Warmia była zawsze katolicka, a Ma-
zury ewangelickie - choć oba regiony zasiedlali przybysze z Mazow-
sza. Przyjęło się mówić, że Mazury są tam, gdzie mieszkali Mazurzy. 
Mazurzy byli to Prusacy wyznania protestanckiego mówiący po pol-
sku lub mazursku. Przed 1945 rokiem byli germanizowani. W okre-
sie powojennym byli polonizowani oraz wyjeżdżali do Niemiec Za-
chodnich. Wyraźne granice region posiada od strony południowej – 
Mazowsze, wschodniej – Podlasie i Suwalszczyzna oraz zachodniej 
– Ziemia Lubawska (większość powiatu nowomiejskiego oraz gmi-
ny Lidzbark i Lubawa). 

Obszar znany obecnie jako Mazury zyskał tę nazwę dopiero na 
początku XIX wieku. Stanowią one region geograficzno-kulturowy 
w północno-wschodniej Polsce, obejmujący Pojezierze Mazurskie 
i Pojezierze Iławskie. Mazury otaczają Warmię od wschodu i od po-
łudnia. Jako region obejmują dość duży obszar od Dział-
dowa i Nidzicy na zachodzie, po Ełk i Olecko na wscho-
dzie. W ich granicach leżą powiaty: ełcki, giżycki, gołdap-
ski, olecki, piski, mrągowski, szczycieński, węgorzewski, 
większość nidzickiego, działdowski bez gminy Lidzbark, 
ostródzki bez północnych gmin Małdyty, Morąg, Miłako-
wo oraz z powiatu olsztyńskiego gmina Olsztynek. Mia-
sta należące do Mazur stanowią Ełk, Giżycko, Gołdap, 
Olecko, Pisz, Węgorzewo, Mikołajki, Ryn, Kętrzyn, Mrą-
gowo, Szczytno, Olsztynek, Ostróda, Nidzica, Działdowo.

Granice „państewka warmińskiego” ustalono w cza-
sach krzyżackich. Z niewielkimi modyfikacjami przetrwa-
ły one do końca jego samodzielności i niezależności, 
czyli do zajęcia ziem warmińskich przez Prusy w 1772 
roku. I choć Warmia jako samodzielne politycznie tery-
torium nie istnieje od ponad dwustu lat, to dzisiejszą kra-

inę geograficzną utożsamiamy właśnie z tamtym historycznym i re-
ligijnie wyznaczonym obszarem. Nazwa regionu pochodzi od War-
mów – jednego z pruskich plemion, które zamieszkiwały tę część 
Europy. Warmia położona jest na obszarze trzech mezoregionów 
fizycznogeograficznych: Równiny Warmińskiej, Równiny Orneckiej 
i Pojezierza Olsztyńskiego. Terytorium kształtem przypomina trój-
kąt o nieregularnych bokach ze ściętym wierzchołkiem. Historycz-
ny obszar Warmii najłatwiej jest wyznaczyć krainami, którymi jest 
otoczona. Od północnego zachodu Warmię okalają Żuławy (a kon-
kretnie Zalew Wiślany), od zachodu Prusy Górne, od południa i od 
wschodu Mazury, a od północy historyczne Prusy Dolne. Powierzch-
nia Warmii wynosi około 4250 km², co stanowi 17,6 proc. obszaru wo-
jewództwa. Granicę zachodnią Warmii stanowi rzeka Pasłęka, pół-
nocną Zalew Wiślany. Natomiast granice południowa i wschodnia są 
umowne. Najłatwiej geograficznie identyfikują Warmię miasta, któ-
re do niej należały i należą obecnie. Jest ich dwanaście: Braniewo, 
Frombork, Pieniężno, Lidzbark Warmiński, Orneta, Jeziorany, Do-
bre Miasto, Barczewo, Olsztyn, Reszel, Bisztynek, Biskupiec. Są to 
jedyne miasta warmińskie.

Warmia i Mazury bez wątpienia pełne są prawdziwych perełek na 
mapie – miejsc, gdzie można nie tylko odpocząć, ale również odwie-
dzić ciekawe i historyczne miejsca, o których będzie można wkrótce 
poczytać w naszych „ciekawostkach”. Zapraszamy!

Źródło:
- www.wikipedia.pl; www.przewodnikpomazurach.pl; www.olsztyn.pl; 

podroze.onet.pl

POWIAT BRANIEWSKI

POWIAT ELBLĄSKI

POWIAT IŁAWSKI

POWIAT OLSZTYŃSKI

POWIAT SZCZYCIEŃSKI

POWIAT
NOWOMIEJSKI

POWIAT NIDZICKI

POWIAT
DZIAŁDOWSKI

POWIAT
OSTRÓDZKI

POWIAT
KĘTRZYŃSKI

POWIAT
MRĄGOWSKI

POWIAT PISKI

POWIAT EŁCKI

POWIAT GIŻYCKI

POWIAT OLECKI

POWIAT GOŁDAPSKI

POWIAT
WĘGORZEWSKI

POWIAT BARTOSZYCKI

POWIAT LIDZBARSKI
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ceny PASz (10.01.2022 r.)

Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie zł/dt

Pasza CJ 40,00
Pasza DJ 41,00
Śruta sojowa (1 dt) 222,00
Śruta rzepakowa (1 dt) 180,00

De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1 25 kg/54 zł
Brojler 2 25 kg/53 zł
Odchów 1 25 kg/51 zł
Odchów 2 25 kg/50zł
Nioska towarowa 25 kg/50 zł
Drób wodny 25 kg/52 zł

De Heus-Stendera Lubawa trzoda
Prestarter MPU 4%
Mammy Perfekt 20 kg/71 zł

Prestarter MPU C 25 kg/58 zł
Konc.HGC Junior 25 kg/91zł
Konc.HGC Super 25 kg/80zł
Premiks Starter 2,5% 25 kg/175zł
Premiks Grower/Tucznik 2,5% 25 kg/149

De Heus-Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk 20 kg/175 zł
Ekono Milk 20 kg/160 zł
West Milk 20 kg/140 zł
Kaliber Starter 25 kg/49 zł
Kaliber Junior 25 kg/46 zł
Krowimix 18 Basic 25 kg/37 zł

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie zł/dt

Produkty SANO
Laktoma 53,00
Meggi 35 93,00
Mleko Milsan 164,00
Protamilk Complite 84,00
Protamino Forte 83,00
Protamino Matra 73,00
Protamino Piggi 93,00
Profisan 162,00

„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j.
Kurzętnik

Power Starter 74,00
Otręby pszenne 77,00
Power tucznik (25 kg) 70,00
Provit L (25 kg) 66,00
Provit P (25 kg) 70,00
Provit T (25 kg) 62,00
Śruta rzepakowa 189,00
Śruta sojowa 220,00

Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa

wyszczególnienie zł/dt
Tucznik TV Super 299,00
Warchlak W 20% 336,00
Prosięta PDP 20% 345,00
Lochy karmiące LK 20% 296,00
Lochy prośne LP 7,5% 249,00

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 bez GMO 142,5
Agro TOP 20 bez GMO 149
Agro TOP 22 bez GMO 157
Agro TOP 24 bez GMO 160,5
Agro 18 bez GMO 150,5
Agro 19 bez GMO 161
Agro 21 bez GMO 167
Agro 23 bez GMO 168,5
Agro Finezja 22  179,5
Agro ProRobot 20 bez GMO 162,50
Agro Extra Energia bez GMO 197,50
Agro Delicja bez GMO 259,00
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 bez GMO 142,50
Agro TOP 20 bez GMO 149,00
Agro TOP 22 bez GMO 157,00
Agro TOP 24 bez GMO 160,50
Agro 18 bez GMO 150,50
Agro 19 bez GMO 161,00
Agro 21 bez GMO 167,00
Agro 23 bez GMO 168,50
Agro Finezja 22  179,50
Agro ProRobot 20 bez GMO 162,50
Agro Extra Energia bez GMO 197,50
Agro Delicja bez GMO 259,00

Preparaty dietetyczne zł/dt  
Wigral Specjal C 23,00

mieszanki dla cieląt (zł/dt)
Agro Smakuś bez GMO 199,50
Agro Musli KPP bez GMO 214,50
Agro Starter bez GMO 183,00
Agro Kadet bez GMO 169,50
Agro MH bez GMO 152,00
Agro Top CJ bez GMO 161,00

koncentraty (zł/dt)
Maximus 38 MH bez GMO 251,00
Maximus 38 bez GMO 258,00

korektory (zł/dt)
Agro Mix 26 bez GMO 174,00
Agro Mix 28 bez GMO 180,00
Mikor 38 Active bez GMO 246,00
Mikor 38 bez GMO 258,00
Mikor 40 Protect bez GMO 238,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego (zł/dt)
BullStar Progres bez GMO 219,00
BullStar Strong bez GMO 204,50
BullStar Treściwy bez GMO 140,00

mieszanki specjalistyczne (zł/dt)
Agro Mix 26 bez GMO 169,00
Agro Mix 28 bez GMO 175,00

kurczęta hodowlane (zł/dt)
Kurka 1 48,75
Kurka 2 46,38
Kurka 3 44,38

drób wodny (zł/dt)
Gęś / Kaczka 1 48,63
Gęś / Kaczka 2 45,13

indyki (zł/dt)
Indyk Vit Starter 62,75
Indyk Vit Grower 57,5
Indyk Vit Finiszer 52,25

preparaty mlekozastępcze (zł/dt)
Agrorac 1 970,00
Agrolac Excellent 945,00
Agrolac Komfort Plus 720,00
Agolac Len 620,00

premiksy (zł/dt)
VitAgro Repro Max 790,00
VitAgro SomiFix 530,00
VitAgro Smart 585,00
VitAgro Elita 565,00
VitAgro TMR 365,00
VitAgro Standard 395,00
VitAgro Zasuszenie 550,00
VitAgro Gladiator 345,00
Vit Agro CJ Max 395,00
VitAgro Silver Efekt 355,00
VitAgro Silver Somat 415,00
VitAgro Karot 485,00
RumBa Active 545,00
KillAcid 455,00
Agro Bufor Tytan 355,00
Agro Bufor Max S.C. 295,00
Agro Bufor 268,00
MycoKill 610,00
Agro Fat 855,00
Calcium Koncept 128,00
VitAgro Przygotowanie 800,00
VitAgro Lakto Somat 550,00
VitAgro Rozród

kurczak brojler farmerski (zł/dt)
Brojler Starter 54,25
Brojler Grower 50,25
Brojler Finiszer 49,5

Preparaty dietetyczne (zł/dt)
Wigral Specjal C 23

Piotr Andrzej Michalak,
Alfa Agri Michalak, ul. Toruńska 4, 12-100 Szczytno

Pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat 292,00

Inne:
Otręby przenne 126

Produkty SANO (zł/dt)
Laktoma 186,00
Mleko Milsan 616,00
San Bull 256,00

Pasze dla bydła (zł/dt)
Krówka 158,33
Lactoma 186,00
Opas 151,67
Keno 128,00
Cielak 1 199,00
Cielak 2 178,00

Pasze dla drobiu (zł/dt)
Brojler 2 196,00
Brojler 3 188,00
Koncentrat 35 248,00
Kurka z podwórka 188,00

Bieżące Informacje nr 2 [387]  n  Luty 202222

agrorynek



CENY ŚrODkÓW OCHrONY rOŚLiN (10.01.2022 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

Roślinna Apteka Teresa 
Nowak – Ełk

Spółdzielnia Ogrodniczo-
-Pszczelarska w Giżycku

Banaszewski Edwin Maga-
zyn Biskupiec

P.U.-H. "CHEMIROL" 
Bartoszyce

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY

Huzar ACTV 387 OD 1l 115,75

Attribut 70 SG 120g 165,80

Gold 450 EC 1l 21,65

Cevino 500 s.c. 1l / 5l 197,35 / 965,62

Galaxo 0,2 / 1kg 126,80 / 607,61

Buster 1l / 5l 64,25 / 304,38

Desperado 1l / 5l 27,35 / 131,61

Saper 500 s.c. 1l / 5l 125,72 / 614,48

Atlantis 12 OD 500ml 77,28

Chwastox Extra 300 SL  1 l 33,00

Chwastox Turbo 340 SL 5l 170,00

Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 30,00

Fernando Forte 300EC 1l 72,40

Halvetic 5l / 20l 174,18 / 637,11

Puma Uniwersal 069 EW 1l 133,30

Roundup 360 plus 1l 36,04

Roundap Flex 480 1l / 5l 55 / 220 1l 46,94

Roundap Ultra 360 SL 1 l 35,00 1l 48,00

Rosate Clean 360 SL 20l 425,00

FUNGICYDY

Macler 250 ES 1l 105,79
Atropos 500 EC 1l 62,41
Aspik 250 E 1l / 5l 158,68 / 769,53
Porter 250 EC 1l / 5l 117,57 / 561,91
Kendo 50 EW 0,5l / 1l 184,75 / 363,81
X met 100 SL 1l / 5l 185 / 915,15
Kier 450 S.C 5l 861,61
Ambrossio 500 S.C. 1l / 5l 113,55 / 554,51

INSEKTYCYDY

Los Ovados 200SC 100g / 200g 32,58 / 72,91

Aceptir 200SC 1l 280,65

Delmetros 100 s.c. 250ml / 1l 46,44 / 180,31

ZAPRAWY i regulatory

Medron 0,5 FS 0,5l / 5l 72,91 / 712

Triter 0,5 SF 0,5l / 5l 47,28 / 455,69

Flutrix 0,5 FS 0,5l / 5l 47,55 / 452,87

Regullo 500 EC 1l / 5l 213,28 / 1002

Mepik 300 SL 1l / 5l 75,62 / 369,09
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CENY ŚrODkÓW OCHrONY rOŚLiN (10.01.2022 r.)

Nazwa środka ochrony
roślin

Agro - Małdyty Hurtownia „Alczes”
Lubawa Mazur s.j Kurzętnik Agro-Produkt M.Zelma

Nowe Miasto Lubawskie
opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY
Chwastox Extra 300SL 5l 86,00 5l 84,00
Huzar ACTV 387 OD 5l 704,00 5l 700,00
Fenoxin 110EC 1l 158,00
Fundament 700 WC 0,3kg 60,00
Galaper 200EC 1l 79,00
Major 300SL 1l 130,00
Tristar 50SG 0,3kg 23,00
Chwastox Turbo 340 SL 5l 145,00 5l 142,00
Maister POWER 42,5 OD 1l / 5l 170 / 750 1l / 5l 178 / 750
Mustang forte 195SE 1l 69,00
Roundap ultra 360 SL 1l 65,00 1l 65,00
Fusilade Forte 150 EC 1l 129,00
Puma Uniwersal 069 EW 1l 139,00 1l / 5l 40 / 650 1l / 5l 40 / 640

FUNGICYDY
Ambrossio 500 S.C. 1l 119
Atropos 500 S.C. 1l 72
Tarcza Łan 250 EW 1l 69,00

INSEKTYCYDY
Coragen 200 S.C. 0,5l 85,00
Apis 200SE 1l 185,00
Delmetros 100 S.C. 0,25kg 295,00
Mospilan 20 SP 80g / 600g 50 / 290 80g / 600g 55 / 600

ZAPRAWY I REGUlATORY
Mepik 300SL 0,3kg 80,00

Publikacje dostępne u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.

NOWOŚCi WYDaWNiCZE
Uprawa roli jest jednym z podstawowych elementów agrotechniki. Tak jak całe rolnictwo podle-

ga ona ciągłym zmianom. Zmienia się zakres i intensywność zabiegów uprawowych oraz używane 
narzędzia. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania nowymi technologiami upra-
wy gleby oraz rolnictwem precyzyjnym. Uprawa roli choć ma liczne zalety, to może oddziaływać 
niekorzystnie na warunki i efekty produkcyjne oraz środowisko. Narzędzia i maszyny do uprawy 
roli, ingerując w glebę, oddziałują na jej skład i właściwości. Dużym zmianom ulega struktura oraz 
właściwości wodne i powietrzne gleby. W efekcie zmian fizycznych, zmianom podlegają także wła-
ściwości chemiczne oraz biologiczne. Szczególnie duży wpływ ma orka i związane z nią odwra-
canie wierzchniej warstwy gleby. Także głębokie spulchnianie zmienia stosunki wodno-powietrz-
ne w glebie. Uprawa prowadzona zbyt intensywnie i w niekorzystnych warunkach siedliskowych 
może prowadzić do degradacji gleby oraz zanieczyszczenia wody i powietrza. Zabiegi uprawy roli, 
zwłaszcza głębokie orki, są czaso- i energochłonne, a spełnienie stawianych przed nimi zadań 
ograniczone są warunkami meteorologicznymi. Wpływ tradycyjnej uprawy roli na plonowanie ro-
ślin, zwłaszcza w korzystnych warunkach, jest stosunkowo mały. Większe znaczenie dla produk-
cyjności roślin mają: nawożenie, ochrona roślin oraz wybór właściwego gatunku 
czy odmiany dostosowanej do określonych warunków klimatyczno-glebowych. 
We współczesnym rolnictwie dominuje trend upraszczania klasycznej, płużnej 
uprawy roli, wprowadza się nowe technologie, maszyny, nawigację satelitarną 
GPS, nowoczesne środki ochrony roślin i nawozy, które obniżają koszty.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

NOWE TECHNOLOGIE
W UPRAWIE ZBÓŻ

Olsztyn, 2021 r.

Piotr Michniewicz
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CENY skupu ŻYWCa (zł/kg) (10.01.2022 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy

OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu

Żywiec wieprzowy - Strefa 
niebieska- 4,10 + VAT,

Strefa żółta - 3,90 + VAT,
Strefa czerwona - 3,30 + VAT 

- WBC kl. E- 5,80 + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa 0:

jałówki – śr. 9,20
buhajki – śr. 9,80

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-18,70

byki pow. 300 kg R-19,50

jałówki: brak skupu
byki /HF/: 8,00-9,80 zł + VATbyki

byki mięsne: brak skupu

ŻYWIEC KROWY śr. 9,50 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 15,60 brak skupu

CENY skupu MLEka (10.01.2022 r.)

Spółdzielnia

Cena 
w zł. 

za jedn. 
tłuszczu

Cena 
w zł. 

za jedn. 
białka

Dopłata 
w zł. 

za klasę 
Extra

Średnia 
cena 

wypłacona 
za miesiąc 

/brutto/

Dopłata
za

wielkość
dostawy

Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo 2,06   

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M. Mrągowo 2,00

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”

Oddział w Lubawie
0,11 0,10 0,10+0,05 2,02 0,10-0,22

Premia 0,25 dla kazd. Prod.+ 0,05 
za zbiornik 0,04 za GMO + 0,02

za kontr użytkowości.

ŚrEDNiE CENY tarGOWiskOWE (w zł) (10.01.2022 r.)

Targowisko / towar pszenica (dt) jeczmień (dt) pszenżyto (dt) ziemniaki (dt) jaja (szt.)

Biskupiec    180-200 1,00-1,20

Ełk 110 75 75 90-100 0,80-1,00

Giżycko    180-240 0,60-0,90

Olecko 126 105 110 150-250 0,60-1,00

Orneta 1400 1200 120 0,90

Pisz    120-220 0,7-1,00

Szczytno    140 1,10
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CENY NaWOZÓW MiNEraLNYCH (10.01.2022 r.)

Nazwa

„MAZUR” sp.j.  
R. i M. Mazur Kurzętnik

Agro-Produkt M. Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H S.Bartkowski
Lidzbark

P.H.U. Ewita
D. Karbowski Rybno

„Amiga” sp. z. o.o 
Kętrzyn

„Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec”

„U Krzyśka” K.Samoraj
Mrągowo

Roślinna Apteka
Teresa Nowak - Ełk

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak
P.A. Michalak Szczytno

Chemirol Bartoszyce

Agro-Małdyty sp. z.o.o

„BAY WA Nowa Wieś 
14-400 Pasłęk”

P.H.U. „Biochem”
Wiesław Musiał

Zakład zaopatrzenia rolnictwa 
ul. Kormoranów 5
11-700 Mrągowo

„Centrala Nasienna 
Nidzica”
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CENY usŁuG rOLNiCZYCH (10.01.2022 r.)

Usługa/firma (zł/godz) SKR Rybno SKR Rudzienice Agroperfekt Kisielice

Orka pług 4-skibowy 172,80 229,50 h 250/ha

Orka 4 skiby pług obrotowy 292,50 h

Roztrząsanie obornika 388,80 184,50 h

Transport 1-przyczepa 123/godz 150 h

Transport 2-przyczepy 147,6/godz 170,00

Siew kukurydzy 189,00 h 150,00 ha

Najem ciągnika 140,00 h

Gruber 252,00

Siew nasion kukurydzy 6rz. Gesperado 6 rzędów (h/ha) 270/144 

Siew zbóż 180,00/ha

Wysiew nawozów 162,00 h

Rozwożenie wapna z załadunkiem 20 zł/tonę

Kultywator 172,80/godz

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 261-292,5 h

koszenie kosiarką rotacyjną 184,50 150,00/ha

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana 207,00

Wypożyczenie ciągnika 108,00/godz 120,00/godz

Podsiew traw siew.VERDO 252 za 1 ha 200,00/ha

Bronowanie 97,20/godz

Wałowanie 97,20/godz

Talerzowanie 172,8/godz 261,00

Ładowarka/cyklop 129,6/godz 155,70 130,00/godz

Spycharka 129,6/godz

Koparka 108,00/godz 100,00

Równarka 135,00/godz

Zestaw niskopodwoziowy 147,00/godz

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy) 432,00 + 45,00

Zbiór balotów turem 126,00

Odwóz kiszonki 4 t 166,50 h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 20 zł/szt

Zbiór zielonek 581,40-632,70 h 300,00 zł od przyczepy

Owijanie balotów 8,10 zł za szt
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Mięso królicze zaliczane jest do grupy mięs białych i odznacza się znakomitymi walorami smakowymi, a przede 
wszystkim zdrowotnymi. Jest soczyste i lekkostrawne, ponadto ma wysoką wartość odżywczą wynikającą z dużej 
zawartości składników pokarmowych i wysokiej wartości biologicznej białka. Szczególnie ważna jest wysoka przy-
swajalność składników pokarmowych z mięsa króliczego przez organizm człowieka. Białko mięsa króliczego przy-
swajane jest w 90%, a mięsa wołowego tylko w 62%.

mgr inż. Jerzy Bancewicz 
Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

króliki z własnego gospodarstwa.
Wartość odżywcza mięsa króliczego

Ta wysoka ocena mięsa króliczego znajduje 
potwierdzenie w wynikach licznych badań, 
a przede wszystkim mocno zakorzenionej 
w wielu krajach tradycji jego spożywania. 
Porównawcze analizy właściwości kulinar-
nych i smakowych mięsa króliczego wyka-
zały jego przewagę nad innymi gatunka-
mi mięs (tab. 1).

Zawartość białka w mięsie króliczym waha się od 18 do 23% 
i nie ustępuje ono pod tym względem cielęcinie. Z nielicznymi 
tylko wyjątkami, pozostałe gatunki mięsa wymienione w ta-
beli 1 zawierają mniej białka niż mięso królicze. Stosunkowo 
niska jest zawartość tłuszczu w tuszy królika, nie przekracza 
w zasadzie 6% i w dużym stopniu zależy od wieku i sposobu 
żywienia zwierząt. Trzeba dodać, że gdyby uwzględniono za-
wartość białka i tłuszczu w całych tuszach świńskich i cielę-
cych, a nie w samym mięsie, wskaźniki byłyby gorsze od po-
danych w tabeli dla mięsa z całych tuszek króliczych. Jedy-
nie cielęcina i mięso niektórych gatunków ryb charakteryzu-
ją się niższą zawartością tłuszczu, który u królików składa się 
w 47,3% z kwasów tłuszczowych nasyconych, w 35,5% kwa-
sów tłuszczowych pojedynczo nienasyconych, a w pozosta-
łych 17,2% z kwasów wielonienasyconych. Egzogenny kwas li-
nolowy stanowi 14,6% całkowitej zawartości kwasów tłuszczo-
wych. Stosunek kwasów tłuszczowych nasyconych do wielo-
nienasyconych wynosi 0,36 i jest odpowiedni z żywieniowe-
go punktu widzenia.

Wartość odżywcza białka mięsa króliczego wynika z ko-
rzystnego składu aminokwasowego. Pod tym względem mięso 

królicze ustępuje jedynie dwóm produktom spożywczym, tj. ja-
jom kurzym i mleku, stanowiącym punkt odniesienia w ocenie 
wartości biologicznej innych produktów spożywczych. Wyni-
ka to z faktu, że zawartość aminokwasów egzogennych w tym 
mięsie jest około 2% wyższa niż w mięsie innych gatunków 
zwierząt. W tabeli 2 podano zawartość aminokwasów egzogen-
nych w białku różnych produktów spożywczych.

Dodatkowym walorem mięsa króliczego jest mała, bo wy-
nosząca tylko 2,7%, zawartość białka tkanki łącznej, mające-
go niską wartość odżywczą. Mała zawartość tłuszczu w po-
wiązaniu z wysoką zawartością białka z nieznacznym udzia-

Tabela 1. Zawartość podstawowych składników w mięsie 
różnych gatunków zwierząt rzeźnych

Rodzaj mięsa
Zawartość w %

woda białko tłuszcz
Królik 70-75 18-23 2-6

Wołowina – chuda
Cielęcina – samo mięso
Wieprzowina – samo mięso
Baranina – chuda
Konina – średnio
Koza – średnio
Kura – średnio
Perliczka
Bażant
Gołąb
Kaczka dzika 

67
75
74
69
75
70
73
70
68
62
60

19
22
21
18
20
19,5
21
20
22
16,5
18,5

13
2
3
12
2,5
8
5
7,3
8,8
18,0
19,1

Źródło: Barabasz, Bieniek – Króliki – towarowa produkcja mięsna; 
Warszawa 2003 r.

Tabela 2. Zawartość aminokwasów egzogennych w białku różnych produktów spożywczych
Udział aminokwasów w białku (%)

Aminokwas wołowina wieprzowina jagnięcina jaja mleko pszenica mięso
królicze

Treonina
Walina
Leucyna
Izoleucyna
Metionina + cystyna
Fenyloalanina + tyrozyna
Histydyna
Tryptofan
Lizyna

4,0
5,7
8,4
5,1
3,7
7,2
2,9
1,1
8,4

5,1
5,0
7,5
4,9
3,8
7,1
3,2
1,7
7,8

4,9
5,0
7,4
4,8
3,6
7,8
2,7
1,3
7,6

5,1
6,8
8,8
6,3
5,8
9,9
2,4
1,5
7,0

4,7
6,7
9,9
6,5
3,3
10,0
2,7
1,3
8,0

2,9
4,4
6,7
3,3
4,1
7,5
2,3
1,1
2,8

5,4
5,8
6,9
5,2
4,2
9,0
1,6
0,6
9,3

Razem 46,5 46,1 45,1 53,6 53,1 35,1 48,0
Źródło: Barabasz, Bieniek – Króliki – towarowa produkcja mięsna; Warszawa 2003 r.
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łem tkanki łącznej sprawia, że mięso królicze jest lekkostraw-
ne i ma wysoką wartość odżywczą. Mięso królicze jest także 
bogate w składniki mineralne, takie jak potas, magnez, wapń, 
żelazo, fosfor. Także pod tym względem przewyższa pozosta-
łe gatunki mięs. Stosunkowo niska jest zawartość sodu. Nato-
miast zawartość witaminy B1 w mięsie króliczym jest podobna 
jak w mięsie drobiowym i jagnięcym, ale niższa niż w mięsie 
wołowym, wieprzowym i cielęcym. Mięso królicze, jest ubogie 
w szkodliwe dla człowieka substancje purynowe i cholesterol, 
zawiera za to dużo lecytyny (ok. 700 mg%). Może być z powo-
dzeniem stosowane w diecie osób z arteriosklerozą, choroba-
mi przewodu pokarmowego, wątroby i dróg żółciowych oraz 
chorobami serca, nerek i cukrzycą.

NAJLEPSZE RASy KRóLIKóW
DO PRODUKCJI BROJLERóW

Nowozelandzkie białe (NB)

Króliki tej rasy zostały wyhodowane w USA w Kaliforni, 
jako obiekt krzyżowania miejscowych królików białych z ol-
brzymem belgijskim i zajęczakiem. Do Polski króliki te zosta-
ły sprowadzone po raz pierwszy w 1964 roku i zyskały duże 
uznanie hodowców. Charakteryzują się walcowatym tułowiem 
i dobrym umięśnieniem partii grzbietowej. W obrębie omawia-
nej rasy można wyróżnić dwa typy:
n większy o silniejszej budowie, większej masie ciała i dłuż-

szych uszach;
n mniejszy o skróconej sylwetce, mniejszej masie ciała i krót-

szych uszach.

Króliki nowozelandzkie białe są albinotyczne (czerwone oczy), 
o śnieżnobiałym futerku. Należą do ras wcześnie dojrzewających. 
Już w wieku 4-4,5 miesiąca można używać je do rozpłodu. Od 

samicy, w bardzo dobrych warunkach pomieszczeniowych i ży-
wieniowych, można w roku uzyskać od 6-8 miotów.

Samice charakteryzują się bardzo dobrymi wartościami ma-
cierzyńskimi, dobrze opiekują się młodymi, co przy dużej ich 
mleczności pozwala na wysoki odchów młodych, średnio około 
8 królicząt. Młode króliki charakteryzują się szybkim tempem 
wzrostu. Średnia masa noworodków wynosi ok. 62 g, w wieku 
30 dni uzyskują około 550 g. Wysokie tempo wzrostu utrzymu-
je się u nich do wieku 90 dni. Przy zapewnieniu dobrych wa-
runków pomieszczeniowych i żywieniowych w wieku 90 dni 
osiągają masę ciała około 2,5 kg. Króliki są rasą wybitnie mię-
sną o wydajności rzeźnej około 62% (w wieku 90 dni).

Masa ciała zwierząt dorosłych waha się od 4,5 do 5,0 kg, 
a samice są cięższe niż samce.

Termondzkie białe (TB)

Jest to rasa powszechnie hodowana w Belgii i powstała 
w wyniku selekcji białych olbrzymów belgijskich. Do Polski 
sprowadzono je w 1978 roku do ZZD Instytutu Zootechniki 
w Chorzelowie. Ich budowa stanowi pośredni typ między ol-
brzymem belgijskim a białym nowozelandzkim. Mają długi, 
dobrze umięśniony tułów o mocnym i szerokim zadzie, przód 
zaś nieco zwężony. Barwa okrywy włosowej jest śnieżnobia-
ła (czerwone oczy). Masa ciała dorosłych osobników waha się 
od 4,5 do 5,5 kg. Średnia liczebność miotu wynosi powyżej 8 
królików. W wieku 90 dni przy dobrych warunkach żywienio-
wych i pomieszczeniowych uzyskują masę ciała powyżej 2,5 kg.

Wskaźniki użytkowości rzeźnej i mięsnej dorównują warto-
ściom ras typowo mięsnych. Wydajność rzeźna wynosi około 
60%. Wadą królików termondzkich białych jest częste wystę-
powanie odgniotków skoków, zwłaszcza w przypadku utrzy-
mywania zwierząt w klatkach o podłodze z siatki metalowej. 
W celu uniknięcia odgniotków wkłada się do klatek kawałki 
płyt pilśniowych lub desek, na których króliki chętnie prze-
bywają.

Kalifornijski (K)

Według źródeł amerykańskich króliki tej rasy otrzymano 
drogą krzyżowania międzyrasowego. Uzyskano ją w wyniku 
krzyżowania królików ras: nowozelandzkiej białej, szynszyl 
oraz rosyjskiej gronostajowej.

Zostały wyhodowane w Stanach Zjednoczonych w okolicy 
Kalifornii. Do Polski zostały sprowadzone z Anglii w 1964 ro-
ku. Dobrze przystosowały się do naszych warunków chowu. 
Odznaczają się zwartą budowę ciała i bardzo dobrym umięśnie-
niem. Masa dorosłych samic dochodzi do 4,3 kg a samców do 
4,0 kg. Okrywa włosowa jest śnieżnobiała z czarnymi odzna-
kami na końcu nosa, na uszach, łapkach i ogonie.

Można tez spotkać króliki tej rasy, których pigmentacja od-
znak jest brązowa. Intensywność barwy zależy od temperatury 
otoczenia. W niskich temperaturach, w okresie zimy zabarwie-
nie odznak jest ciemniejsze i bardziej intensywne niż w tem-
peraturach wyższych. Zaliczane są do ras wcześnie dojrzewają-
cych. Do rozpłodu nadają się w wieku około 4,5 miesiąca. Śred-
nia liczebność miotu sięga do 8 królicząt. Samice charaktery-
zują się dobrymi wartościami macierzyńskimi. W dobrych wa-
runkach pomieszczeniowych i żywieniowych w wieku 90 dni 
mają masę ciała około 2,3 kg. Wydajność rzeźna wynosi około 
62%, a udział mięsa w tuszce 82%.

Tabela 3. Zawartość cholesterolu w różnych produktach spo-
żywczych

Rodzaj produktów Zawartość cholesterolu
w 100 g produktu (mg)

Jaja kurze (żółtko)
Słonina
Mięso kurze
Cielęcina
Wołowina
Mięso królicze
Tłuszcz drobiowy
Tłuszcz króliczy

650-750
110-145
78-98
40-50
45-60
30-35
72-76
35-38

Źródło: Chmielarczyk Teresa i Robert – Początkujący hodowcy króli-
ków reksów. Kraków 2004 r.

Tabela 4. Zawartość tłuszczu w tuszach różnych gatunków 
zwierząt gospodarskich

Gatunek zwierząt Masa tuszy (kg) Tłuszcz (%)

Króliki
Cielęta
Brojlery kurze
Młode opasy
Jagnięta
Świnie

1,2-1,6
150-200
1,3-1,5
200-300

5-10
70-80

3-6
8-10
9-10
12-19
20-25
30-38

Źródło: Chmielarczyk Teresa i Robert – Początkujący hodowcy króli-
ków reksów. Kraków 2004 r.
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DOJRZEWANIE MIęSA KRóLICZEGO

Przyzwyczajenie do utartych schematów przygotowywania 
potraw z wieprzowiny lub mięsa drobiowego powoduje, że czę-
sto w gastronomii królików, baraniny i dziczyzny popełnia się 
podstawowy błąd: do przyrządzenia potraw używane bywa 
świeże mięso tych zwierząt. 

A przecież bezpośrednio po uboju mięso nie nadaje się do 
gotowania, gdyż po obróbce termicznej staje się twarde, łyko-
wate i nawet dość długie ogrzewanie nie powoduje należyte-
go jego zmiękczenia. Dlatego rozebrane na części tuszki kró-
lików muszą zostać poddane dojrzewaniu przez pewien czas, 
po którym dopiero nadają się do dalszej obróbki, aż nastąpią 
w ich tkankach zmiany chemiczne. W temperaturze pokojo-
wej dojrzewanie przebiega szybko, ale jednocześnie równie 
błyskawicznie rozwijają się bakterie gnilne, powodujące psu-
cie się mięsa.

Aby temu zapobiec, mięso do dojrzewania należy zawie-
sić lub ułożyć w temperaturze najlepiej 8-10°C na czas 24-36 
godzin. W mięsie, które przeszło proces dojrzewania, ustępu-
je stężenie mięśni, mięso staje się kruche, w czasie zaś proce-
su gotowania, smażenia i duszenia nabiera charakterystyczne-
go – niepowtarzalnego zapachu i smaku. Istnieje kilka sposo-
bów przygotowania mięsa do dojrzewania.

Cztery podstawowe – to: bejcowanie, przechowywanie 
w cebuli i czosnku, zalewanie serwatką oraz zawijanie w li-
ście chrzanu lub pokrzywy. Działania te zabezpieczają mię-
so przed zepsuciem i korzystnie wpływają na wszystkie pro-
cesy zachodzące podczas termicznej obróbki przygotowywa-
nej potrawy.

Bejcowanie

250 ml octu spirytusowego (10%); 5 ziaren pieprzu; 4 ziarna zie-
la angielskiego; 2 liście laurowe; 3 ziarna jałowca; 2 ząbki czosnku; 
sól; cukier.

Do emaliowanego naczynia wlać 750 ml wody, dodać przy-
prawy. Gotować pod przykryciem 3-5 min. Ostudzić. Wlać 
odmierzoną ilość octu, przykryć i wystudzić. Mięso obłożyć 
krążkami świeżo pokrajanej cebuli, natrzeć czosnkiem zmie-
szanym z solą. Tuszkę ułożyć w porcelanowym lub kamion-
kowym naczyniu, zalać ostudzoną bejcą, odstawić w chłod-
ne miejsce – do piwnicy lub w ostateczności na najniższą 
półkę lodówki. W kwaśnej zalewie mięso przechowuje się 
36-72 godzin.

Po wyjęciu z bejcy mięso ma charakterystyczny złoto-
brązowy kolor i zapach octu oraz przypraw. Nie powinno 
być oślizłe, po przekrojeniu kolor przechodzi z zewnętrzne-
go na naturalny, krwistoróżowy już na przestrzeni 1 mm. 
Przed poddaniem procesowi obróbki tuszkę należy wysu-
szyć w chłodnym miejscu albo po prostu wytrzeć suchą, 
lnianą ściereczką. 

Przechowywanie w cebuli i czosnku

4 cebule; 2 ząbki czosnku; pieprz; mielona papryka; 2 pietrusz-
ki; duży seler; sól.

Zasadą tej metody jest utrwalenie w warzywach, zawiera-
jących związki zwane fitoncydami, które działają m.in. bakte-
riobójczo. Jednocześnie substancje aromatyczne warzyw wpły-
wają korzystnie na smak i zapach mięsa.

Mięso natrzeć mielonym pieprzem i papryką oraz czosnkiem 
utartym z dużą ilością soli, a następnie posmarować dokładnie 
– przy użyciu pędzelka – olejem, co odetnie dostęp powietrza 
do jego powierzchniowych części. Warzywa pokrajać w cien-
kie plasterki i obłożyć nimi tuszkę. Tak przygotowaną tuszkę 
włożyć do porcelanowego lub kamiennego naczynia, przykryć 
stosunkowo szczelnie i odstawić w chłodne miejsce. Mięso po-
winno być przechowywane w cebuli i czosnku przez 24-48 go-
dzin. Po wyjęciu z cebuli mięso ma różowawy kolor ze złota-
wymi przebarwieniami oraz charakterystyczny zapach cebuli 
i warzyw korzeniowych. Nie powinno być oślizłe, po przekro-
jeniu ma mieć wygląd krwistoróżowy. Przed poddaniem pro-
cesowi obróbki termicznej tuszkę należy wysuszyć w chłod-
nym miejscu albo wytrzeć suchą lnianą ściereczką. Warzywa 
użyte do przechowywania można wykorzystać do przyrządza-
nia potraw z królika lub innych dań (sosów). 

Zalewanie serwatką

1500 ml serwatki, zsiadłego mleka lub maślanki; sól; pieprz; cukier.
Zasadą dojrzewania tuszki króliczej w serwatce jest działa-

nie na nią kwasem mlekowym, który sprzyja procesowi kru-
szenia mięsa i zabezpiecza je na krótki czas przed zepsuciem. 
Podczas tego zabiegu mięso królicze nabiera szczególnie ko-
rzystnych wartości smakowych.

Mięso natrzeć solą i mielonym pieprzem. Serwatkę dokład-
nie rozmieszać – można dodać do niej trochę cukru lub dla 
osiągnięcia innego smaku – kilka kropel soku z cytryny. Mięso 
ułożyć w kamiennym garnku, zalać serwatką i pozostawić na 
24-48 godzin. Serwatkę można zastąpić zsiadłym mlekiem lub 
maślanką. Po wyjęciu z serwatki mięso ma charakterystyczne, 
różowobiałe zabarwienie oraz zapach kwasu mlekowego. Nie 
powinno być oślizłe, po przekrojeniu ma mieć wygląd krwi-
storóżowy. Przed poddaniem procesowi obróbki termicznej 
tuszkę należy odstawić w chłodne miejsce do wyschnięcia, al-
bo wytrzeć suchą, lnianą ściereczką. Niektóre przepisy prze-
widują użycie serwatki do duszenia mięsa.

Zawijanie w liście chrzanu lub pokrzyw

5-10 świeżych liści chrzanu; 20 łodyg świeżych młodych pokrzyw; 
sól; pieprz; ocet spirytusowy (10%).

Liście chrzanu lub pokrzyw powinny być młode, gdyż wła-
śnie w nich stężenie substancji bakteriobójczych jest największe, 
a ponadto nie są skażone środkami chemicznej ochrony roślin.

Mięso nasolić i natrzeć mielonym pieprzem. Liście i łodygi 
chrzanu i pokrzyw umyć pod bieżącą, zimną wodą. Owinąć 
liśćmi tuszkę, na wierzch położyć lnianą ściereczkę nasyconą 
rozcieńczonym wodą octem. Włożyć do porcelanowego lub ka-
mionkowego naczynia i odstawić na 24-48 godzin w chłodne 
miejsce. Po wyjęciu z liści mięso ma charakterystyczny, różo-
wy kolor i zapach chrzanu. 

Źródła:
- Barabasz, Bieniek „Króliki – Towarowa produkcja mięsna” Warsza-
wa 2003 r.

- Chmielarczyk Teresa i Robert „Początkującym hodowcom królików 
Reksów” Kraków 2004 r. 

- Czeranko Lucyna „Przydomowy chów królików mięsnych w wy-
branych gminach Województwa Dolnośląskiego realizowany w ra-
mach Projektu Fundacji HPI” Wrocław 2004 r.
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Wrzosy w naturalnym środowi-
sku rosną w słonecznych miej-
scach, na glebach mało urodzaj-
nych, przepuszczalnej oraz kwa-
śnej glebie, której pH zwykle 
wynosi od 3,5 do 5. Bardzo lu-
bią bardzo suche miejsca, gdzie 
w okresie wiosennym i jesien-

nym nie gromadzi się zbytnio woda, gdyż w podmo-
kłej glebie gniją im korzenie. Sadząc wrzosy nie nale-
ży ich sadzić w zwykłej ogrodowej ziemi, ponieważ stopniowo 
przestają rosnąć aż ostatecznie zamierają – należy zdjąć wierzch-
nią warstwę ziemi (około 15 cm) i uzupełnić glebę o kwaśny torf.

Sadząc wrzosy można stworzyć piękne wrzosowisko, które nie 
musi być wcale duże. Wystarczy wydzielić kawałek rabatki i posa-
dzić w nim kilka lub kilkanaście wrzosów. Najlepszym okresem 
na sadzenie wrzosów jest miesiąc wrzesień, termin ten nie jest 
jednak ściśle określony. Wszystko zależy od systemu korzeniowe-
go. Roślina z dobrze rozwiniętym systemem duże lepiej się przyj-
muje i jeśli posadzimy ją w sezonie wiosenno-letnim to z pewno-
ścią się przyjmie. Należy wtedy tylko obficiej podlewać roślinę. 
Sadząc wrzosy najlepszym rozwiązaniem jest do podłoża dodać 
szczepionkę mikoryzową. Mikoryza (symbioza grzybów z roślina-
mi) w podłożu odpowiada za prawidłowy wzrost i rozwój wrzo-
sów. Dzięki mikoryzie roślina uzyska większą odporność na su-
szę, lepsze kwitnienie, wyższą dostępność składników pokarmo-
wych oraz zmniejszy się jej wrażliwość na stresy środowiskowe 
tj. nieodpowiednie pH, zasolenie, zalanie oraz toksyczne związki.

Wrzosy w ogrodzie mają wiele zalet:
n są łatwe w uprawie,
n szybko rosną,
n nadają się do zadarniania większych powierzchni,
n kwitną bardzo długo i obficie (od sierpnia do końca września),
n są bardzo dekoracyjne, zarówno wtedy kiedy kwitną jak i po 

zakończeniu okresu kwitnienia.

Wrzosy różnią się między sobą:
n wysokością – wrzosy to zarówno niskie krzewinki o 10 cm 

pędach rozkładających się po ziemi a także krzewinki o 40 
cm pędach wznoszących się do góry,

n kolorem liści – zimozielone, łuskowate liście wrzosów mogą 
być gładkie lub omszone i mieć różne kolory (od srebrnosza-
rych, złotych i pomarańczowych do jasno i ciemnozielonych).

Wrzos ma również wiele zastosowań – dawniej wykorzysty-
wano go do prognozowania nadejścia zimy oraz kiedy warto 
rozpocząć żniwa. Stwierdzano to po sposobie i obfitości kwit-
nienia. Wrzos ma zastosowanie w ziołolecznictwie. Ziele wrzo-
su zwyczajnego zawiera glikozydy i garbniki, dzięki czemu ma 

działanie ściągające, przeciwzapalne oraz bakteriostatyczne. Zie-
larze wykorzystują te właściwości przy sporządzaniu wszelkie-
go rodzaju mieszanek mających na celu wspomaganie leczenia 
infekcji dróg moczowych oraz niedomagań układu pokarmo-
wego. Napar ziołowy z górnych części pędów wrzosu wspoma-
ga zwiększenie ilości wydalanego moczu, dzięki temu zwiększa 
ilość wydalanych bakterii z układu moczowego. Z kolei garbni-
ki, które zawarte są we wrzosach wpływają łagodząco na dole-
gliwości związane z rozstrojem układu pokarmowego. Bardzo 
pomagają przy skurczach jelit i żołądka, zatruciach i lekkich bie-
gunkach. Ogromne właściwości lecznicze ma tutaj miód wrzo-
sowy. Pozyskanie tego miodu jest bardzo czasochłonne, a miód 
niestety nie należy do tanich ze względu na bardzo małą ilość 
wrzosowisk. Uważany jest za króla miodów, ponieważ jest bar-
dzo zdrowy, ma piękną barwę i cudowny aromat. Podobnie jak 
same wrzosy wpływa korzystnie na układ pokarmowy i mo-
czowy w organizmie człowieka.

Wrzosy mają również zastosowanie w kosmetyce. Otóż wspo-
mniany napar można stosować również zewnętrznie. Doda-
nie naparu z wrzosu do kąpieli zapewni nam relaks dla skóry 
i zmysłów. Aromat wydobywający się z naparu wpływa na nas 
relaksująco, koi zmysły oraz łagodzi napięcie nerwowe. Kąpie-
le z dodatkiem naparu z wrzosu wpłyną bardzo korzystnie na 
skórę osób, które mają problem z wypryskami, trądzikiem, nad-
miernym poceniem się lub łojotokiem. Dzięki krzemowi, któ-
ry zawarty jest we wrzosie poprawimy naszą kondycję skóry. 
Wyciąg z wrzosu dodany do kosmetyków ma działanie nawil-
żające, ochronne, kojące i antyseptyczne. Wrzos ma bardzo po-
dobne działania kojące i uspokajające co lawenda, która jest bar-
dzo do niego podobna. Obie rośliny mogą pomóc w zasypia-
niu i wpierać kondycję skóry. Warto zatem łączyć te dwie rośli-
ny aby wzmocnić tego rodzaju właściwości.

Źródła: 
- https://myflower.desigusxpro.com/pl/dikorastuschie-rasteniya/rastenie-
-veresk-opisanie-foto-posadka-i-uhod.html

- https://wylecz.to/ziola/wrzos-zwyczajny-wlasciwosci-lecznicze-
dzialanie-zastosowanie/

- https://www.ekologia.pl/wiedza/ziola/wrzos-zwyczajny
- https://martkanatura.pl/wrzos-wlasciwosci-lecznicze-naparu-z-wrzosu/

Wrzos to długoletnia zimozielona krzewinka niewielkich rozmiarów o niewielkich wymaganiach glebowych. Jej kwia-
ty przyjmują barwy od białej, przez fioletową aż do różowego – od jasnego do ciemnego wpadającego w czerwień. 
Charakteryzują się szybkim wzrostem oraz bardzo długim okresem kwitnienia, w którym kwitną bardzo obficie.

Rafał Kabara 
Doradca Zespołu Doradców w Braniewie

Wrzos – odmiany i uprawa

Kolorowe odmiany wrzosów

Fioletowe Różowe Purpurowe Białe

Boskoop
Cuprea
Heidezwerg
Mullion
Orange Queen
Silver Knight

Annemarie
Arabella
Elsie Purnell
Peter Sparkes

Allegro
Carmen
Dark Beauty
Darkness
Red Favorit
Tib

Beoley
Gold
Long White
Spring Cream
Velvet Fascination
White Lawn
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Wyszczególnienie J.m. Cena
Poziom intensywności

Niski Średni Wysoki
Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł)

Wartość produkcji
Łubin (nasiona) 106,50 10,00 1 065,00 12,00 1 278,00 16,00 1 704,00
Plon uboczny         
Jednolita Płatność Obszarowa ha 487,62 1,00 487,62 1,00 487,62 1,00 487,62
Płatność za zazielenienie ha 327,26 1,00 327,26 1,00 327,26 1,00 327,26
Płatność cukrowa         
Płatność do roślin strączkowych na ziarno ha 685,70 1,00 685,70 1,00 685,70 1,00 685,70
Płatność dodatkowa ha 184,54 1,00 184,54 1,00 184,54 1,00 184,54
Wartość produkcji ogółem 2 750,12 2 963,12 3 389,12

Materiał siewny
Własny   
Z zakupu dt 280,00 1,20 336,00 1,50 420,00 1,50 420,00
Razem materiał siewny   336,00 420,00 420,00
Nawozy (w czystym składniku)
Azot (N) kg 7,58 10,00 75,80 10,00 75,80 10,00 75,80
Fosfor (P2O5) kg 8,33 60,00 499,95 70,00 583,28 80,00 666,61
Potas (K2O) kg 4,03 80,00 322,26 90,00 362,54 100,00 402,82
Obornik t        
Wapno nawozowe (1/4 dawki) kg 0,15 750,00 115,31 750,00 115,31 750,00 115,31
Inne kg       
Razem nawozy   1 013,32 1 136,92 1 260,53
Środki ochrony roślin 
- Zaprawy nasienne:         
Maxim 025 FS l 104,33 0,70 73,03 0,88 91,29 0,88 91,29
- Chwastobójcze         
Targa Super 05 EC l 94,81 1,50 142,22 1,50 142,22 1,50 142,22
Fusilade Forte 150 EC l 129,00 0,75 96,75 0,75 96,75 0,75 96,75
- Grzybobójcze         
Prokarb 450 EC l 68,20 2,00 136,40 2,00 136,40 2,00 136,40
Spector 33 WG kg 284,71 1,00 284,71 1,00 284,71 1,00 284,71
Razem środki ochrony roślin 733,11 751,37 751,37

Koszty bezpośrednie 2 082,42 2 308,29 2 431,90
Nadwyżka bezpośrednia 667,70 654,83 957,22

Praca maszyn własnych
Podorywka z bronowaniem h 140,00 1,50 210,00 1,50 210,00 1,50 210,00
Bronowanie h 115,00 0,50 57,50 0,50 57,50 0,50 57,50
Siew nawozów PK h 49,82 0,50 24,91 0,50 24,91 0,50 24,91
Orka zimowa h 61,91 2,00 123,81 2,00 123,81 2,00 123,81

Kalkulacja dochodu bezpośredniego z 1 ha – ŁUBINU (grudzień 2021 r.)

mgr Klaudia Zawacka 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

kalkulacje rolnicze
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Orka siewna h 58,09       
Uprawa przedsiewna h 61,91 0,70 43,33 0,70 43,33 0,70 43,33
Siew nasion h 65,16 1,20 78,20 1,20 78,20 1,20 78,20
Oprysk h 52,37       
Nawożenie pogłówne N h 49,82 0,60 29,89 0,60 29,89 0,60 29,89
Transport ziarna h 57,53 0,50 28,77 0,50 28,77 0,50 28,77
Suszenie ziarna h 155,10       
Załadunek słomy h 50,98       
Transport słomy h 57,53       
Razem praca maszyn własnych   596,41 596,41 596,41

Usługi z zewnątrz         
Zbiór kombajnem h 280,00 1,20 336,00 1,20 336,00 1,20 336,00
Prasowanie słomy h 94,54       
Razem koszty usług   336,00 336,00 336,00
Podatki i ubezpieczenia  180,00 1,00 180,00 1,00 180,00 1,00 180,00
Inne  5,0%  150,74  162,03  168,22
Razem koszty inne   330,74 342,03 348,22
Koszty pośrednie   1 263,15 1 274,44 1 280,62
Koszty całkowite   3 345,57 3 582,73 3 712,52
Wskaźnik opłacalność produkcji
(z uwzględnieniem wartości dopłat bezpośrednich) % -17,80 -17,29 -8,71 

Wskaźnik opłacalność produkcji
(bez uwzględnienia wartości dopłat bezpośrednich) % -68,17 -64,33 -54,10 

Dochód rolniczy (z dopłatami) -595,45 -619,61 -323,40 
Dochód rolniczy (bez dopłat) -2 280,57 -2 304,73 -2 008,52 

Publikacje dostępne u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.

NOWOŚCi WYDaWNiCZE
Chów i hodowla zwierząt gospodarskich, choć od dawna jest wykorzystywana w celu pozyskania konkretnych produktów pochodzenia 

zwierzęcego podlega ciągłym zmianom. Choć nie zawsze są to zmiany dynamiczne, to jednak zawsze prowadzą do uzyskania pożądanych 
cech u zwierząt, które w procesie hodowli pozwalają na wyodrębnienie w obrębie gatunku poszczególnych ras i typów użytkowych zwierząt. 

Należy zadać sobie zatem pytanie, czy wszystkie zmiany w celu pozyskania określonych 
produktów ostatecznie okazują się tym czego chcieliśmy. Każdy z nas ma całkowicie odmienne 
gusta i upodobania chociażby co do podstawowych cech organoleptycznych. Jednakże wśród 
tej różnorodności zawsze przyświeca nam wspólny mianownik, a jest nim jakość produktów, 
które chcemy uzyskać. Do jakości produktów będę jeszcze nawiązywał, lecz jest jeszcze inny 
element łączący wszelkie procesy produkcji. Niejednokrotnie stoi on w swego rodzaju opo-
zycji do jakości, a jest nim wytwarzanie produktów przy jak najniższych kosztach własnych. 
I choć chęć posiadania wysokiej jakości towarów za jak najniższą cenę towarzyszy nam od 
zawsze to zestawienie jakości i niskich kosztów produkcji w procesach technologicznych nigdy 
nie powinny iść w parze, gdyż spowodować mogłyby, wręcz opłakane skutki. Tym bardziej jeśli 
pozostawimy je same sobie, bez kontroli. Patrząc na współczesne nam czasy, to kontrolowane 
wytwarzanie określonych produktów przy jak najniższych kosztach własnych, jest jedną z ba-
zowych definicji związanych z gospodarką rynkową. Ale czy można te zależności przenieść 
bezpośrednio do świata produkcji zwierzęcej? 

Rolnictwo i praktyka hodowlana ma w swej historii takie niechlubne karty, kiedy to w całym 
tym podejściu zapominano o zwierzętach, które zamiast podmiotem – istotą 
chowu, stały się jego przedmiotem. Dlatego aby proces chowu i hodowli nie 
zmierzał w tak odległym i niezgodnym z naszymi przekonaniami kierunku, 
zasadnym stało się wprowadzenie do codziennej praktyki pojęcia dobrostan 
zwierząt.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W ZAKRESIE 
DOBROSTANU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2021 r.

pod redakcją 
Rodiana Pawłowskiego

Zrealizowano w ramach programu: Upowszechnianie znajomości przepisów o ochronie 
zwierząt gospodarskich wśród rolników województwa warmińsko-mazurskiego na rok 2021

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Finansowanie – dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Specyf ika pracy 
w gospodarstwie 
rolnym oraz obecne 
warunki gospodaro-
wania, takie jak ceny 
środków produkcji, 
ceny żywca itp. wy-
muszają aby rolnicy 

szukali możliwości zwiększenia wyni-
ku finansowego poprzez racjonalne go-
spodarowanie a tym samym oszczędno-
ści poprzez np. bilansowanie składników 
pokarmowych. Na rynku dostępnych jest 
wiele rodzajów programów komputero-
wych, są to w większości programy ko-
mercyjne czyli takie za które należy za-
płacić, jednorazowo lub w rocznych sub-
skrypcjach.

Afifarm – to bardzo rozbudowany 
system zarządzania stadem bydła. Do-
starcza takich informacji jak ocenę kon-
dycji, informacje o chorobach takich jak: 
kwaśnica, ketoza, mastitis czy lekko pod-
wyższona liczba komórek somatycznych, 
zbliżającą się ruję i poród, konieczność 
przegrupowania danej krowy, parame-
try mleka w każdym z dojów (zawar-
tość białka, tłuszczu i laktozy), ilość uzy-
skanego mleka i przebieg doju, podwyż-
szoną temperaturę ciała, spadek apetytu 
i masy ciała, aktywność każdego zwie-
rzęcia (czy alarmuje o potencjalnych ob-
jawach chorobowych) przebieg laktacji 
i konieczność wykonania zabiegów zoo-
technicznych.

Elocha – to program służący do moni-
toringu macior w gospodarstwie rolnym. 
Dostarcza szeregu danych statystycznych 
o każdej utrzymywanej sztuce. Informa-
cje te pozwalają na wyszukanie najlep-
szych macior, zbilansowania terminowe-
go karmienia (aby nie przekarmiać), za-
wiera wszelkie informacje jak ruja, poród, 
odsadzenie itp. jest też terminarzem za-
planowanych działań na każdy następ-
ny dzień.

E-stado – to system monitorowania in-
dywidualnego każdej krowy w stadzie. 
To przede wszystkim oszczędność pa-
szowa poprzez precyzyjne dawkowanie 
składników pokarmowych oraz innych 
czynników podobnie jak w programie 
Afifarm. Są to jednak programy do za-
montowania w dużych i nowoczesnych 
oborach, wyposażonych w automaty ży-
wieniowe oraz roboty udojowe.

Anapig 2.0 – prowadzenie wielu stad 
w jednym programie, obsługa stad za-
rodowych i towarowych, indywidualne 
karty loch, knurów, miotów, pokryć zda-
rzeń hodowlanych i produkcyjnych, le-
czenia i zabiegów weterynaryjnych, ob-
liczanie wyników produkcyjnych. Pro-
gram generuje szeroką gamę różnych 
przydatnych rolnikowi raportów i ob-
liczeń.

Winpasze 3.0 – program do bilanso-
wania oraz optymalizacji pasz dla róż-
nych gatunków zwierząt. Ustala daw-
ki mieszanek treściwych, dawek pokar-
mowych, koncentratów oraz premiksów. 
Pomaga w przygotowaniu receptur o jak 
najniższym koszcie produkcji, co w obec-
nych warunkach prowadzenia hodowli 
ma zasadnicze znaczenie. 

Oprócz tych programów istnieje na 
rynku o wiele więcej innych o podob-
nym zastosowaniu programów kompu-
terowych oraz ciągle przybywa nowych, 
bardziej zaawansowanych rozwiązań 
programowych, m.in. Agroboss, system 
Obora, eLmid AgrarGIS i inne. 

Rolnik może wykorzystać przeróżne 
inne programy komputerowe, bardzo du-
ża gama oferowanych aplikacji dotyczy 
produkcji roślinnej: służą one do mapo-
wania pól, zaplanowania upraw, sporzą-
dzenia wniosku o dopłaty bezpośrednie 
(można oprzeć się na E-wniosku, aplikacji 
ARIMR do sporządzania wniosku o do-

płaty bezpośrednie), opracowania nawo-
żenia oraz planu nawożenia, ustalania 
dawek nawozowych, zawartości azotu 
w nawozach organicznych – naturalnych 
oraz posiadają wiele innych przydatnych 
funkcji. Przydatnym narzędziem i do te-
go bezpłatnym, dostępnym na urządze-
nia mobilne jest aplikacja „PlantNeT”, 
która na podstawie zdjęcia identyfikuje 
sfotografowaną roślinę (osobiście mam  
ją zainstalowaną i korzystam w swojej 
pracy). Program ten wykorzystuję głów-
nie do rozpoznawania chwastów. 

Zachęcam również do korzystania 
z narzędzi dostępnych komercyjnie oraz 
bezpłatnie ze stron internetowych. Przy-
kładem może być kalkulator potrzeb po-
karmowych roślin uprawnych ze strony 
internetowej Instytutu Upraw, Nawoże-
nia i Gleboznawstwa (www.iung.pulawy.
pl), dzięki któremu możemy ustalić zapo-
trzebowanie pokarmowe naszej uprawy 
w oparciu o roślinę poprzedzającą, klasę 
i rodzaj gleby, spodziewany plon i rodzaj 
zastosowanych nawozów naturalnych. 

Źródła:
- www.iung.pulawy.pl
- www.topagrar.pl
- www.afimilk.com
- www.cdr.gov.pl

Od wielu już lat rolnik w swojej pracy ma możliwość wykorzystywania programów komputerowych, których zadaniem 
jest pomoc w organizacji pracy oraz bilansowaniu dawek pokarmowych dla zwierząt, co korzystnie wpływa na osią-
gany wynik ekonomiczny. Niestety rolnicy wykorzystujący w swojej pracy programy komputerowe stanowią wciąż 
bardzo nieliczną grupę.

mgr inż. Rafał Formański 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Nowym Mieście Lubawskim

Programy komputerowe wykorzystywane
przy prowadzeniu produkcji zwierzęcej
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Jednym z zagrożeń współczesnego rolnic-
twa jest zanikanie populacji owadów za-
pylających. W warunkach geograficznych 
Polski proces zapylania jest realizowany 
głównie przez owady, a zapylanie jest jed-
ną z kluczowych usług ekosystemowych 
(to, co robi dla nas natura) warunkujących 
utrzymanie produkcji rolniczej.

Wieloletnie pasy kwietne zostały nazwane jako interwencja 
rolno-środowiskowo-klimatyczna. Oprócz pasów kwietnych 
w tej interwencji znalazły się także: 
n ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na ob-

szarach Natura 2000; 
n ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza ob-

szarami Natura 2000; 
n ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Na-

tura 2000; 
n zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych; 
n zachowanie zasobów genetycznych roślin w rolnictwie. 

Posługując się terminami obecnie funkcjonującymi, Wielo-
letnie Pasy Kwietne będą jednym z pakietów działania rolno-
-środowiskowo-klimatycznego. Zaplanowane jest, że wspar-
ciem objętych będzie corocznie około 700 ha.

Wieloletnie Pasy Kwietne
wymagania i płatności

n zakres terytorialny: cały kraj;
n zobowiązanie w ramach interwencji 

podejmowane jest na 5 lat;
n beneficjent posiada gospodarstwo rol-

ne położone na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej o powierzchni użyt-
ków rolnych nie mniejszej niż 1 ha;

n do płatności kwalifikują się pasy 
kwietne o powierzchni nie mniejszej 
niż 0,1 ha;

n obowiązek posiadania planu działalno-
ści rolno-środowiskowo-klimatycznej;

n mieszanka wielogatunkowa, minimum 
10 gatunków (gatunki jednoroczne, 
dwuletnie i wieloletnie) – w później-
szym terminie zostaną określone ga-
tunki wchodzące w skład mieszanki;

n uprawa założona na gruncie ornym;
n w obrębie pasów kwietnych zakaz: przeorywania, wypasu, 

stosowania nawozów mineralnych i naturalnych, osadów 
ściekowych i środków ochrony roślin;

n grunt, do którego mogą zostać przyznane płatności, musi 
spełniać definicję kwalifikującego się hektara (za kwalifiku-
jące się hektary mogą zostać uznane grunty rolne, na któ-
rych jest możliwość wykonywania zabiegów agrotechnicz-
nych minimum co drugi rok);

n wysiew w terminie jesiennym roku poprzedniego (15.08- 
31.10) lub wiosennym w pierwszym roku realizacji zo-
bowiązania (1.04-15.05) na obszarach przeznaczonych na 
wieloletnie pasy kwietne mieszanek wielogatunkowych;

n utrzymanie na gruntach ornych pasów kwietnych o okre-
ślonych wymiarach: szerokość 3-9 m, długość min. 35 m;

n odległość między pasami minimum 50 m;
n koszenie 50% powierzchni pasa raz w roku w terminie od 

30 września do 31 października z obowiązkiem usunięcia 
skoszonej biomasy;

n obowiązek zachowania istniejących drzew i krzewów w ob-
rębie pasa;

n płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntu obję-
tego zobowiązaniem (tj. powierzchni pasa kwietnego). Stawka 
płatności – 4 207 zł/ha. Pomoc stanowi rekompensatę utraco-
nych dochodów i poniesionych kosztów wynikających z re-
alizacji wymogów zobowiązania. 

Jak podaje definicja, zawarta w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, wieloletnie pasy 
kwietne to interwencja premiująca zakładanie i utrzymanie śródpolnych pasów kwietnych na gruntach ornych. Pasy te 
utworzą korytarze ekologiczne i ostoje dla wielu gatunków zwierząt, w tym zapylaczy, a także będą elementem różni-
cującym krajobraz wiejski. Ponadto pasy kwietne mają za zadanie utrzymać wilgoć w glebie, poprawić jej właściwości 
fizykochemiczne oraz filtrować zanieczyszczenia powstające wskutek nawożenia pól uprawnych oraz stosowania środ-
ków ochrony roślin.

mgr inż. Małgorzata Razminas 
Starszy Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Wieloletnie pasy kwietne – nowa płatność 
WPr 2023-2027
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Warunki i tryb przyznawania pomocy, 
w tym szczegółowe informacje o pra-
wach i obowiązkach beneficjentów, okre-
śla Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2019 r. 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 431, z 2020 r. poz. 1530 
oraz z 2021 r. poz. 1479).

Wysokość pomocy

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik 
na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ca-
łym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. 
zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, z tym 
że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwali-
fikowalnych.

Wymogi wobec Wnioskodawcy

Pomoc przyznaje się wyłącznie na inwestycję związaną 
z prowadzeniem działalności rolniczej:
n spełniającą wymagania określone w Programie;
n zapewniającą odtworzenie składnika gospodarstwa, który 

uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu i wartość szkody zo-
stała oszacowana przez komisję, o której mowa w art. 4 ust. 
7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa lub umożliwiającą odtworzenie po-
tencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację 
inwestycji niezwiązanej z produkcją świń;

n obejmującą wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio 
z działalnością rolniczą, w tym również przygotowaniem 
do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospo-
darstwie; w przypadku gdy operacja jest związana bez-
pośrednio z działalnością rolniczą w zakresie produkcji 

Od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r. trwa kolejny nabór na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. 
O pomoc mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych (powódź, deszcz 
nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, 
uderzenie pioruna) lub spowodowane wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

mgr Radosław Skudlarz 
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

inwestycje odtwarzające potencjał
produkcji rolnej

Ponadto interwencja jaką są wieloletnie pasy kwietne 
będzie miała charakter komplementarny (wzajemnie się 
uzupełniający) w stosunku do interwencji z I i II filara, ta-
kich jak:
n przeznaczenie 7% powierzchni GO w gospodarstwie na 

obszary nieprodukcyjne (czyli powierzchnia pasów kwiet-
nych, będzie się wliczała w obszar 7% gruntów, które będą 
musiały być przeznaczone na obszary nieprodukcyjne);

n obszarów z roślinami miododajnymi;
n zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu;
n utrzymanie systemów rolno-leśnych;
n utrzymanie zadrzewień śródpolnych;
n zalesienie gruntów rolnych;
n otrzymanie premii zalesieniowej i pielęgnacyjnej;
n tworzenie zadrzewień śródpolnych.

Jak założyć pas kwietny?

Termin siewu uzależniony jest od składu mieszanki. Je-
żeli wysiewamy rośliny jednoroczne siew należy przepro-
wadzić na wiosnę, natomiast mieszankę wieloletnią moż-
na wysiać już jesienią. W zależności od wybranych gatun-
ków norma wysiewu będzie się mieściła w granicach 20-
60 kg/ha. Przed wysiewem mieszanki należy starannie 
przygotować stanowisko pod pasy kwietne. W pierwszej 
kolejności trzeba usunąć (bez użycia herbicydów) jak naj-
większą ilość chwastów. W rozporządzeniu krajowym nie 
został jeszcze określony skład mieszanki, jednakże warto 
pamiętać, aby dobierać rośliny tak, aby unikać takich ga-

tunków, których nasiona mogą stanowić bazę pokarmo-
wą dla szkodników. 

Podczas czwartej już konferencji poświęconej znaczeniu wie-
loletnich pasów kwietnych zostały podane następujące gatun-
ki jako przydatne do zakładania pasów:
n gryka zwyczajna Fagopyrum esculentum;
n nagietek lekarski Calendula officinalis;
n kąkol polny Agrostemma githago;
n chaber bławatek Centaurea cyanus;
n aksamitka wąskolistna Tagetes tenuifolia;
n lewkonia długopłatkowa Matthiola longipetala;
n rumianek pospolity Chamomilla recutita;
n mak polny Papaver rhoeas;
n roszpunka warzywna Valerianella locusta;
n ostróżeczka polna Consolida regalis;
n czarnuszka polna Nigella arvensis;
n koper ogrodowy Anethum graveolens;
n cząber ogrodowy Satureja hortensis.

Skład mieszanki został opracowany w oparciu o gatunki 
stosowane w Szwajcarii. 

Źródła:
- Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (wersja 
4.0) – projekt przyjęty przez Radę Ministrów;

- materiały zaprezentowane podczas konferencji on-line „Zna-
czenie pasów kwietnych w rolnictwie (IV)” która odbyła się 
2.12.2021 r.
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zwierzęcej, operacja może obejmować wyłącznie inwesty-
cje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt 
gospodarskich;

n spełniającą warunki określone w rozporządzeniu oraz in-
nych przepisach prawa związanych z realizacją operacji;

n uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem racjonal-
ności jej kosztów;

n uzasadnioną ze względu na przydatność/ komplementar-
ność technologiczną, profil i skalę produkcji w gospodar-
stwie Podmiotu;

n zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celu operacji;
n której koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udzia-

łem innych środków publicznych;
n o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powy-

żej 20 tys. zł.
Pomoc przyznaje się Podmiotowi, jeżeli ma nadany numer 

identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy o krajowym sys-
temie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Obecnie odrębny numer identyfikacyjny może również uzy-
skać każdy małżonek i współposiadacz, jeżeli zamierza uczest-
niczyć w innych niefinansowych, współfinansowanych lub fi-
nansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach ad-
ministrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa (ARiMR) lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnic-
twa, w ramach których odpowiednio ARiMR lub KOWR re-
alizuje swoje zadania.

W jednym naborze wniosków można złożyć tylko jeden 
wniosek dotyczący odtworzenia składnika danego gospodar-
stwa ujętego w protokole komisji – w przypadku określonym 
w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia. W przypadku złożenia 
w jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy więcej niż 
jednego wniosku o przyznanie pomocy obejmującego ten sam 
składnik danego gospodarstwa, który został ujęty w protokole 
komisji, Agencja rozpatruje tylko ten wniosek, który jako pierw-
szy wpłynął do Agencji. Na operacje objęte pozostałymi wnio-
skami o przyznanie pomocy obejmujące ten sam składnik go-
spodarstwa Agencja nie przyznaje pomocy.

Forma złożenia wniosku

q W formie papierowej
n osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio 

w oddziale regionalnym ARiMR (OR ARiMR) właści-
wym ze względu na miejsce realizacji operacji albo bez-
pośrednio w BP ARiMR lub

n przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej na 
adres właściwego OR ARiMR;

q W postaci elektronicznej – wniosek wraz z załączoną do 
wniosku dokumentacją może być złożony na adres do dorę-
czeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, 
wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa 
w art. 25 tej ustawy. Pod adresem https://www.gov.pl/web/
arimr/uslugi-arimr-nae-puap jest dostępna lista skrytek e 
PUAP m.in. dla wojewódzkich OR ARiMR. Zgodnie z art. 
147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. 
o doręczeniach elektronicznych (poz. 2320 z późn. zm.) do-
ręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podaw-

czą e PUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z dorę-
czeniem elektronicznym.

Wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR 
właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji:
n jeżeli w zakres planowanej operacji wchodzi inwestycja 

trwale związana z gruntem (np. odtworzenie/założenie sa-
du), to lokalizacja operacji powinna wskazywać położenie 
i numer działki, na której dana operacja będzie realizowa-
na, niezależnie od tego, czy w ramach operacji będą kupo-
wane również maszyny i urządzenia. W takiej sytuacji, gdy 
Podmiot posiada grunty w różnych województwach, a za-
kres operacji obejmuje zadanie związane trwale z gruntem 
realizowane na terenie jednego z województw, a dodatko-
wo zakupuje maszyny rolnicze, które będą wykorzystywa-
ne lub garażowane na terenie innego województwa, wnio-
sek należy złożyć w oddziale właściwym ze względu na in-
westycję trwale związaną z gruntem;

n w przypadku, gdy w ramach jednego gospodarstwa rolne-
go operacja trwale związana z gruntem położona jest na te-
renie dwóch województw (np. odtworzenie/założenie sadu), 
wniosek należy złożyć w jednym z właściwych terytorialnie 
oddziałów regionalnych. Zalecane jest jednakże, aby w ta-
kich przypadkach miejscem lokalizacji operacji było to wo-
jewództwo, w którym położona jest największa część grun-
tów wchodzących w skład tego gospodarstwa;

n w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycje niezwiąza-
ne trwale z gruntem (wyłącznie zakup maszyn, urządzeń 
np. ciągnika rolniczego, kombajnu etc.), a grunty wchodzą-
ce w skład gospodarstwa położone są na terenie kilku woje-
wództw, miejsce lokalizacji operacji wskazuje się biorąc pod 
uwagę miejsce faktycznego użytkowania tych maszyn lub 
urządzeń. 

n w przypadku, gdy operacja związana jest z konkretną czę-
ścią gospodarstwa, miejscem lokalizacji operacji będzie to 
województwo, w którym położona jest dana część gospodar-
stwa. Jeżeli ruchomości, które Podmiot planuje zakupić, wy-
korzystywane będą na terenie tych części gospodarstwa, któ-
re znajdują się na terenie kilku województw, Podmiot podej-
muje decyzję, w którym OR ARiMR składa wniosek, okre-
ślając to w sekcji Lokalizacja operacji. Zalecane jest jednak-
że, aby w takich przypadkach miejscem lokalizacji operacji 
było to województwo, w którym położona jest największa 
część gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Źródła:
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 
2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 431, z 2020 r. poz. 1530 oraz z 2021 
r. poz. 1479)

- https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-odtwarzajace-potencjal-
produkcji-rolnej ((dostęp 17.01.2022)
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
prOW 2014-2020 do końca 2022 roku
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWóJ GOSPODARSTW 

1.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału pro-
dukcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych 
i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

11.03 – 31.12. 2021
3 stycznia – 30 grudnia 2022

2. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje mające 
na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”

10.12.2021 – 7.02.2022
– grudzień 2022

3. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospo-
darstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

31 marca – 30 czerwca 2021
marzec – kwiecień 2022

4. Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt 21 czerwca – 20 września 2021
marzec 2022

5. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” – obszar e – nawadnianie w gospodarstwie rolnym

21 czerwca – 20 września 2021
marzec 2022, wrzesień 2022

6. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ 
operacji „Premie dla młodych rolników”

31 marca – 30 czerwca 2021
marzec 2022

7. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 20.10 – 30.11.2021
maj, październik 2022

8.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skut-
ków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

28.09 – 26.11.2021
maj, październik 2022

9. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w go-
spodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” listopad 2022

WZMACNIANIE PRZEDSIęBIORCZOŚCI

10. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” 
typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF

grudzień 2021
luty 2022

11.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”:
– nabór dla zakładów przetwórczych

31 października
– 29 grudnia 2021

12. 
– nabór dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego han-
dlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności go-
spodarczej dotyczącej przetwarzania

30 listopada 2021
– 28 stycznia 2022

13. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji 
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem

30.11.2020 – 15.02.2021
kwiecień – maj 2022

TRANSFER WIEDZy I INNOWACJI

14. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

15. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

16. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

17. Działanie „Współpraca” – kolejny nabór bez krótkich łańcuchów dostaw 31 grudnia – 31 stycznia 2021
kwiecień 2022

18. Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

SySTEMy JAKOŚCI PRODUKTóW ROLNyCH I ŚRODKóW SPOŻyWCZyCH

19. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez gru-
py producentów na rynku wewnętrznym” lipiec 2022
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OCHRONA EKOSySTEMóW I EFEKTyWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNyMI

20. Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – premia pielęgna-
cyjna i premia zalesieniowa

15.03 – 15.05.2022

21. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

22. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

23. Działanie „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególny-
mi ograniczeniami (ONW)”

24. Działanie „Dobrostan zwierząt”

25. Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich 
wartość dla środowiska”

22 listopada – 31 grudnia 2021
maj/czerwiec 2022

październik/listopad 2022

26. Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – wsparcie na za-
lesienie

1 czerwca – 2 sierpnia 2021
1 czerwca – 31 lipca 2022

27. Zarządzanie zasobami wodnymi 
Terminy naborów będą

ogłaszane przez samorządy 
wojewódzkie

ZARZĄDZANIE RyZyKIEM

28. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt 1-31 lipca 2022
1-31 grudnia 2022

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych lub 
w wyniku wydłużenia terminu naboru wniosków

WAŻNE!

1. Wprowadzony okres przejściowy wydłużył implementację PROW 2014-2020 o 2 lata, co oznacza, że jeszcze 
w 2022 r. przeprowadzane będą kolejne nabory wniosków na wsparcie.

W tym okresie planowana jest kontynuacja wdrażania większości obecnie istniejących instrumentów wsparcia oraz 
utworzenie dwóch nowych instrumentów w ramach Programu, działanie „Zarządzanie ryzykiem” oraz operacje typu 
„Zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe” (wsparciem 
mogą być objęte dodatkowo operacje z zakresu wytwarzania pasz bazujących na surowcach niemodyfikowanych genetycznie – realizo-
wane przez duże przedsiębiorstwa oraz operacje z przetwórstwa i sprzedaży hurtowej roślin zielarskich).

Niektóre instrumenty wsparcia są lub będą zmodyfikowane, tak żeby skutecznie odpowiadać na potrzeby rolników, 
przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich, aby jak najefektywniej wykorzystać środki. Nowym działaniem 
jest Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2, beneficjenci nie są zobowiązani do przeprowadzania postępowania w sprawie kon-
kurencyjnego wyboru wykonawców, poprzez zamieszczanie zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza 
równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczegól-
nych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. 
Z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-
-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).

3. Rolnicy, którzy ubiegali się w 2021 roku o przyznanie premii dla młodych rolników lub o wsparcie na restruk-
turyzację małych gospodarstw i otrzymali decyzję o jej przyznaniu, powinni we współpracy z doradcą spraw-
dzić, czy muszą dostarczyć do ARiMR tzw. decyzję środowiskową. Jeżeli tak, to należy dostarczyć do ARiMR 
najpóźniej wraz z wnioskiem o wypłatę pierwszej raty płatności pomocy.
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Wsparcie finansowe z ARiMR

Podstawą prawną przyznawania pomo-
cy finansowej przeznaczonej na realiza-
cję celów statutowych kół gospodyń wiej-
skich jest Rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2021 r. 
w sprawie pomocy finansowej z budże-
tu państwa dla kół gospodyń wiejskich 

(Dz.U. 2021 poz. 1438). Zgodnie z nim wysokość pomocy jest 
uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających 
z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:
n 5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie wię-

cej niż 30 członków,
n 6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 

75 członków,
n 7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 

członków.
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa prze-

znaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich 
w 2021 r. wyniósł 70.000.000 zł.

Przeznaczenie pomocy

Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru 
Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) może otrzymywać dota-
cje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, według 
zasad określonych w odrębnych przepisach. Zgodnie z art. 
2 ust 3 ustawy o KGW koło gospodyń wiejskich może prze-
znaczyć pomoc finansową na realizację następujących zadań:

n prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej 
i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

n prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego roz-
woju obszarów wiejskich;

n wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
n prowadzenia działalności na rzecz poprawy warunków 

życia i pracy kobiet na wsi;
n upowszechniania i rozwijania formy współdziałania, go-

spodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospo-
darstw domowych;

n reprezentowania interesów środowiska kobiet wiejskich 
wobec organów administracji publicznej;

n rozwijania kultury ludowej, w tym w szczególności kul-
tury lokalnej i regionalnej.

Zobowiązania

Pomoc w 2021 roku była przyznawana jeżeli koło gospo-
dyń wiejskich zobowiązało się do:
n wykorzystania pomocy na realizację zadań, o których mo-

wa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o ko-
łach gospodyń wiejskich, do dnia 31 grudnia 2021 r.;

n rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wy-
datkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.;

n zwrotu pomocy – w przypadku jej niewykorzystania, wy-
korzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania niena-
leżnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania po-
mocy w terminie do 31 grudnia 2021 r. lub niewykonania 
zobowiązania w zakresie rozliczenia pomocy przez przed-
łożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w termi-
nie do dnia 31 stycznia 2022 r.;

n przechowywania dokumentów księgowych i innych doku-
mentów, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie po-
mocy w terminie do końca roku kalendarzowego następu-
jącego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozli-
czyło pomoc za dany rok, a w przypadkach wymagających 
wyjaśnienia – także ich udostępniania na żądanie kierow-
nika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę koła.

Nie ma katalogu zamkniętego wskazującego na co nale-
ży wydatkować pomoc, jednak udokumentowany wydatek 
musi być ściśle powiązany i uzasadniony realizacją powyż-
szych zadań. Prezes ARiMR może badać sprawozdania ko-
ła pod kątem ich rzetelności, dokonywać kontroli działalno-
ści koła, dokonywać innych przewidzianych prawem czyn-
ności w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowa-
nia. Kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa zapewniają wsparcie przy tworze-
niu i prowadzeniu kół gospodyń wiejskich, w tym przez po-
wołanie w ramach kierowanych przez siebie biur pełnomoc-
ników do spraw kół gospodyń wiejskich.

pomoc finansowa przeznaczona na realizację 
celów statutowych kół gospodyń wiejskich
Koło gospodyń wiejskich (KGW) jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialne-
go, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie dzia-
łającą na rzecz środowisk wiejskich. Do dnia 31 grudnia 2021 r. KGW musiały wykorzystać otrzymaną z ARiMR pomoc na 
realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 
165 z późn. zm.).

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

q Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w pro-
wadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich do-
mowników. Dz.U. z 2021 r., poz. 2290. Ustawa wchodzi w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2022 r.

q Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o go-
spodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 2388. Ustawa wchodzi w życie z dniem 
6 stycznia 2022 r.

q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. 
w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk-
cji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r.. Dz.U. z 2021 r., poz. 2266. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 grudnia 2021 r. 
W 2022 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalo-
no w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

rOZpOrZąDZENia
MiNistra rOLNiCtWa i rozWoJu WSi
q z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 2355. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 grudnia 2021 r. 

q z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ra-
mach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 2357. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 grudnia 2021 r. 

q z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 2358. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. 

q z dnia 17.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie 
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i je-
go wypłatę. Dz.U. z 2021 r., poz. 2379. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

q z dnia 16 grudnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalcza-
niu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczy-
ciela. Dz.U. z 2021 r., poz. 2383. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 23 grudnia 2021 r. 

q z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jed-
norazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy 
rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku cho-
robowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2396. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

q z dnia 31 grudnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w spra-
wie wzoru zawiadomienia o zakwestionowanych roślinach, 
produktach roślinnych lub przedmiotach, które nie spełnia-

ją wymagań określonych w ustawie o ochronie roślin. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 33. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 11 
stycznia 2022 r. 

q z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin upraw-
nych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym zna-
czeniu dla gospodarki narodowej. Dz.U. z 2022 r., poz. 49. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 12 stycznia 2022 r. 

q Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 
z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obsza-
rów miejskich w ramach regionalnych programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 2363. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

q Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 
z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 2367. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 r. 

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 
października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypła-
ty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 2101.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 
listopada 2021 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwięk-
szył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do 
całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do 
wskaźnika referencyjnego w 2021 r. M.P. z 2021 r., poz. 1084.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 
grudnia 2021 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajo-
wego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie. M.P. z 2021 r., poz. 1167.
Wysokość: 
1) trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de mi-

nimis wynosi: a) w rolnictwie – 295 932 125,00 euro, b) w ry-
bołówstwie – 41 330 000,00 euro; 

2) wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy 
de minimis na dzień 29 listopada 2021 r. wynosi: a) w rolnictwie 
– 295 932 125,00 euro, b) w rybołówstwie – 2 293 714,86 euro

q Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości 
miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. M.P. z 2021 r., poz. 1158. 
Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobo-
we i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w I kwarta-
le 2022 r. wynosi 60 zł.
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Rolnik może rozpocząć przetwórstwo artykułów pochodzenia zwierzęcego na niewielką skalę w formie działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Poszerzenie funkcji gospodarstwa o przetwórstwo zwiększa jego stabilność i od-
porność na zmieniające się warunki produkcyjne.

Marta Milewska 
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2

prowadzenie przetwórstwa w ramach działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO)

Działalność MLO re-
gulowana jest dwoma 
rozporządzeniami 
Unii Europejskiej, tj.:
n Rozporządzenie 

(WE) nr 853/2004 
Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawia-
jące szczególne przepisy dotyczące hi-
gieny w odniesieniu do żywności po-
chodzenia zwierzęcego.

n Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 
środków spożywczych.

Zgodnie z ww. dokumentami, w Pol-
sce zostały sporządzone rozporządze-
nia wykonawcze, które umożliwiają rol-
nikom sprzedaż bezpośrednią wypro-
dukowanych przez nich artykułów po-
chodzenia roślinnego i zwierzęcego, na-
tomiast małym przedsiębiorstwom pro-
dukcję i sprzedaż wyrobów pochodzenia 
zwierzęcego na niewielką skalę. Dzięki 
działalności MLO, rolnik poszerza funk-
cje swojego gospodarstwa, co daje mu 
stabilność i odporność na zmieniające się 
warunki produkcyjne. 

Rozporządzeniem wykonawczym 
w Polsce jest Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 mar-
ca 2016 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków uznania działalności marginal-
nej, lokalnej i ograniczonej. Dokument 
ten określa zakres i obszar produkcji, 
a także wielkość dostaw produktów 
pochodzenia zwierzęcego do zakładów 
prowadzących handel detaliczny z prze-
znaczeniem dla konsumenta końcowe-
go oraz wymagania weterynaryjne, ja-
kie powinny być spełnione przy prowa-
dzeniu działalności marginalnej, lokal-
nej i ograniczonej. 

Miejsca sprzedaży i produkcji produk-
tów pochodzenia zwierzęcego w zakła-
dach prowadzących handel detaliczny 

z przeznaczeniem dla konsumenta koń-
cowego powinny znajdować się na obsza-
rze jednego województwa lub na obsza-
rach powiatów sąsiadujących z tym woje-
wództwem, położonych na obszarach in-
nych województw. Sprzedaż konsumen-
tom końcowym nie jest ograniczona ilo-
ściowo i może odbywać się, np. w miejscu 
sprzedaży przylegającym do miejsca pro-
dukcji (lub ewentualnie w oddzielnym 
budynku znajdującym się na tej samej 
posesji, co budynek, w którym odbywa 
się produkcja), z obiektów lub urządzeń 
ruchomych lub tymczasowych, w tym ze 
środków transportu, czy też z urządzeń 
dystrybucyjnych do sprzedaży żywno-
ści, jak również wysyłkowo, w tym przez 
internet. Natomiast wielkość dostaw do 
innych zakładów prowadzących handel 
detaliczny z przeznaczeniem dla kon-
sumenta końcowego (w tym zakładów 
będących własnością podmiotu prowa-
dzącego działalność marginalną, lokalną 
i ograniczoną), tj. budynków usytuowa-
nych na stałe poza posesją, na której znaj-
duje się budynek, w którym odbywa się 
produkcja żywności w ramach działalno-
ści marginalnej, lokalnej i ograniczonej, 
jest ograniczona ilościowo i w tym przy-
padku obowiązują limity dostaw.

Produkcję można prowadzić w ra-
mach działalności marginalnej, lokalnej 
i ograniczonej jako sprzedaż wyrobów 

pochodzenia zwierzęcego w zakresie 
produktów mlecznych, mięsnych, ja-
jecznych z gotowanych jaj, produk-
tów na bazie siary, wstępnie przetwo-
rzonych lub przetworzonych produk-
tów rybnych, gotowych posiłków oraz 
w formie surowych wyrobów mię-
snych. Ta działalność obejmuje także 
rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa wie-
przowego, wołowego, baraniego, koń-
skiego, koziego, drobiowego lub zaję-
czaków oraz zwierząt łownych i dzi-
kich, które utrzymywane są w warun-
kach fermowych. 

Prowadzenie działalności w ramach 
MLO, jest szansą produkcji i sprzedaży 
po korzystnych cenach dla konsumen-
ta, a dla małych zakładów przetwarza-
jących i sprzedających produkty pocho-
dzenia zwierzęcego na lokalnym rynku 
– dodatkowym źródłem dochodu.

Źródła: 
- https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-
-import/dzialalnosc-marginalna-lokalna-i-
-ograniczona

- https://www.sejm.gov.pl/
- http://www.modr.mazowsze.pl/porady-dla-
-rolnikow/tpr-inne/1477-przetworstwo-w-
gospodarstwie-dzialalnosc-marginalna-lok
alna-i-ograniczona 

- „Produkty lokalne, działalność marginalna, 
lokalna i ograniczona” MODR 2020 r.
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Znakiem czasu jest to, że coraz częściej sięgamy po gotowe mieszanki przyprawowe w formie instant. Nie trzeba myśleć 
nad tym jakich przypraw użyć do potrawy. Wystarczy kupić mieszankę z serii „Przyprawa do…”. Jednak takie przyprawy 
zawierają często szkodliwe wzmacniacze smaku i konserwanty, więc warto jest samemu uprawiać zioła w domu, na 
parapecie. Zioła wzbogacają smak nawet bardzo prostych potraw i niejednokrotnie mają właściwości lecznicze.

Mariola Kustra 
Doradca Zespołu Doradców w Kętrzynie

uprawa ziół przyprawowych w domu

Trudnością w upra-
wie ziół w domu jest 
niska intensywność 
światła oraz znacz-
nie skrócony okres 
dziennego naświetle-
nia od października 
do kwietnia. Problem 

ten można częściowo rozwiązać, umiesz-
czając rośliny na parapetach okien mają-
cych najlepsze nasłonecznienie. Ponadto 
można zastosować doświetlenie roślin, pa-
nelem do wzrostu roślin lub lampami led.  

Do domowej uprawy ziół przyprawo-
wych możemy przeznaczyć różnego ro-
dzaju (plastikowe, gliniane lub drewniane), 
różnej wielkości doniczki oraz skrzynki 
balkonowe. Małe pojemniki nadają się do 
siewu nasion, natomiast większe: donice, 
wiadra plastikowe oraz skrzynki do prze-
sadzania starszych roślin. Najkorzystniej-
szymi podłożami dla tych upraw są: mie-
szanka torfowo-gliniasta (2/3 torfu, 1/3 gle-
by gliniastej), mieszanka torfowo-gliniasto-
-piaszczysta lub ziemia kompostowa. Od-
czyn tych podłoży powinien być obojęt-
ny. Rośliny zasilamy wodnym roztworem 
nawozów mineralnych, podlewając podło-
że a unikając podlewania roślin z góry. Po 
raz pierwszy nawozimy roślinki tydzień po 
wykiełkowaniu, ukorzenieniu lub przesa-
dzeniu, powtarzając ten zabieg co dwa ty-
godnie. Najbardziej przydatne do tego ce-
lu są nawozy ogrodnicze, które można bez 
problemu nabyć w każdym sklepie ogrod-
niczym. Wszystkie rośliny zielarskie wy-
magają umiarkowanego podlewania pod-
łoża. Rośliny uprawiane przez wiele sezo-
nów przesadzamy zawsze na przedwio-
śniu – w lutym lub marcu. Niektóre rośli-
ny wieloletnie, jak estragon, melisa, mię-
ta, szałwia i tymianek wymagają również 
przycinania na jesień. Do zabiegów pie-
lęgnacyjnych zaliczamy stopniowy zbiór 
świeżych listków – zaczynamy od wierz-
chołków pędów. Pędzenie ziół przyprawo-
wych to zabieg polegający na pobudzeniu 
roślin zimą i wczesną wiosną do wzrostu 
i wydania plonu. Najprostsze jest pędze-
nie roślin korzeniowych, estragonu i mięty.

Świeże listki ziół są bardzo aromatycz-
ne i pięknie mogą ozdobić potrawę czy na-
wet zwykłą kanapkę. Przykładowo zebra-
ne w kwietniu listki bazylii pospolitej ma-
ją największą wartość jako przyprawa, ze 
względu na pełnię korzennego aromatu. 
Są doskonałym dodatkiem do zielonej sa-
łaty, sosów mięsnych, zup i potraw z po-
midorów. Podane do ciężkich potraw uła-
twiają ich trawienie.

Biedrzeniec mniejszy – świeże listki 
o silnym aromacie i korzennym, palącym 
smaku są cennym dodatkiem do sałatek, 
surówek, zup i sosów. Używane są rów-
nież do marynat rybnych. Podobnie jak 
listki bazylii są dobrym składnikiem twa-
rożków i octów ziołowych. Estragon służy 
do przyrządzenia octu i musztardy estra-
gonowej, jest też wykwintnym dodatkiem 
do zielonej sałaty oraz sałatek z pomido-
rów i ogórków, a także do twarożków. Do-
danie świeżych listków estragonu do ki-
szenia ogórków i kapusty przyczynia się 
do uszlachetnienia tych potraw.

Drobno posiekane listki cząbru ogro-
dowego znakomicie nadają się do potraw 
z fasolki szparagowej i grochu, są cennym 
dodatkiem mięs i kiełbas, zielonej sałaty, 
sałatki z ogórków, surówek, sosów, zup 
i dań ziemniaczanych. Koper ogrodowy 
drobno posiekany jest niezastąpionym do-
datkiem do zup, gotowanych ziemniaków, 
faszerowanych jaj i ryb. Jest również pod-
stawowym składnikiem sosu koperkowe-
go do gotowanego mięsa, a także delikat-
nym uzupełnieniem sałatki z pomidorów 
lub ogórków. Znakomicie sprawdza się po 
dodaniu do twarożku, majonezu lub masła.

Lubczyk lekarski z wyglądu i smaku 
przypomina liście selera, jednakże zapach 
i smak jest znacznie intensywniejszy. Świe-
że liście lubczyku są dodatkiem do zup, so-
sów, drobiu, surówek i sałatek. Melisę ja-
ko przyprawę używamy wyłącznie jako 
świeże listki. Dodajemy je do sosów, majo-
nezów, sałatek, surówek i napojów orzeź-
wiających. Mięta pieprzowa stanowi ory-
ginalny dodatek do sałatki z pomidorów, 

twarożków, zielonej sałaty i szpinaku. Sos 
miętowy jest narodową potrawą Angli-
ków, który podaje się do pieczeni baraniej. 
Doskonale nadaje się też jako dodatek do 
zimnych napojów. Ogórecznik lekarski – 
w celach przyprawowych używamy wy-
łącznie świeżych, młodych liści. Posiekane 
mają odświeżający smak i zapach; stano-
wią dodatek do sałatek z ogórków i pomi-
dorów, warzyw kapustnych, a także dań 
z jaj i sera.

Posiekana natka pietruszki jest warto-
ściowym dodatkiem do sałatek, zup i ziem-
niaków. Smaczne są zapiekanki rybne z du-
żą ilością natki. Rozmaryn lekarski w po-
staci świeżych listków używa się do dań 
z kurcząt i królików. Do przyrządzania far-
szów łączy się je z listkami bazylii, pietrusz-
ki i szałwii. Doskonale nadaje się do mię-
sa pieczonego na ruszcie lub rożnie. Szał-
wię świeżo posiekaną lub całości dodaje 
się wraz z innymi ziołami do potraw mię-
snych i pomidorowych, do grochu i fasoli, 
a także do warzyw świeżych i marynowa-
nych. Świeżych listków tymianku można 
używać do dań mięsnych, kiełbas, marynat, 
a także surówek, potraw z pomidorów, so-
sów ziołowych, twarożków i zielonej sała-
ty. Kolendra stanowi podstawowy składnik 
mieszanki curry. Dodajemy ją do ciast, so-
sów i sałatek. Ma właściwości rozkurczowe, 
pobudza wydzielanie soków trawiennych, 
rozpuszcza cholesterol. Lebiodka pospolita 
zwana popularnie oregano ma znakomite 
właściwości przeciwbakteryjne, rozkurczo-
we i przeciwutleniające. Ale również nie 
wyobrażamy sobie dań włoskich bez ore-
gano, spaghetti czy jako dodatku do pizzy.

Takie bogactwo smaków i aromatów 
możemy hodować na własnym parapecie 
czy innym miejscu w domu. Może wzbo-
gacić naszą domową apteczkę ale przede 
wszystkim wzbogacić nasze potrawy lub 
wydobyć wyraźniejszy ich smak. Zioła to 
rośliny cenione za swoje właściwości leczni-
cze, chętnie stosowane w sztuce kulinarnej.

Źródło:
- „Poradnik gospodyni” E. Siemaszko
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Historia tłustego czwartku sięga czasów starożytnych Rzymian. Pierwsze wzmianki zostały zapisane przez badaczy, 
którzy opisywali praktykowane wówczas zwyczaje wraz z pojawieniem się pierwszych oznak nadchodzącej wiosny. 
Bardzo hucznie świętowano wówczas odejście zimy i nadejście wiosny.

Maria Kapuścińska 
Starszy Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

tłusty Czwartek – historia słodkiej tradycji

W Polsce tłusty 
czwartek rozpoczy-
nał ostatni tydzień 
karnawału. Okres ten 
świętowano szczegól-
nie szumnie. Nazy-
wano go zapustami 
lub mięsopustami. 

Obchodzony był chętnie przez wszyst-
kie warstwy społeczne. Zabijano najbar-
dziej tłuste zwierzęta i wytaczano becz-
ki z winem. Liczne zabawy, zwłaszcza 
wśród szlachty i magnaterii, były połączo-
ne z tańcami. Odbywały się przy suto za-
stawionych stołach. Od samego rana po-
dawano pieczone mięsa, głównie dziczy-
znę: sarny, szynki z dzika, kuropatwy, za-
jęcze combry, pieczone młode koguty oraz 
różnego rodzaju pasztety. Pieczono plac-
ki z ciasta chlebowego wypełniane sło-
niną, boczkiem lub innym mięsem, któ-
re były odpowiednikiem współczesnych 
pączków. Biesiady te cechowało pospolite 
obżarstwo i nadużywanie mocnych trun-
ków. Powszechne dla tego okresu pijań-
stwo tłumaczono tym, że przed postem 
należy dobrze wypłukać gardło z pozo-
stałości mięsa i tłuszczu.

Również pod wiejskimi strzechami, 
w ostatni czwartek karnawału, gotowa-
no obficie kraszone kasze i kapusty ze 
skwarkami, podawano słoninę i sadło. 
U bogatszych gospodarzy było mięso go-
towane w rosole oraz kiełbasa nadzie-
wana czosnkiem. Powiadano, że trzeba 
zjeść tyle różnych smakołyków „ile razy 
kot ogonem ruszy”, czyli wiele. Niezależ-
nie od stanu społecznego, najważniejsze 
w tym dniu była dobra zabawa i tłuste 
przysmaki. Tłuszcz w potrawach uważa-
no za symbol dobrobytu. Panowało po-
wszechne przekonanie, że kobiety o bar-
dziej krągłych kształtach są oznaką za-
możności domu i były uważane za bar-
dziej atrakcyjne fizycznie od tych szczu-
płych, kojarzonych z niedożywieniem. 
Kaznodzieje na próżno z ambon ogła-
szali, że zapustne hulanki są przez dia-
bła wymyślone. Głosili, że „większy zysk 
czynimy diabłu trzy dni rozpustnie mię-
sopustując, aniżeli Bogu czterdzieści dni 
nieochotnie poszcząc”.

Na polskich stołach pączki na słodko 
zaczęły występować w XVI wieku. Kuli-
sty kształt nabrały w XVIII wieku, gdy za-
częto używać do wypieku drożdży. Z tłu-
stym czwartkiem wiążą się paradygma-
ty. W przeszłości niektóre pączki miały 
nadzienie z orzeszka lub migdała, a oso-
ba, która trafiła na taki pączek, miała cie-
szyć się dostatkiem i powodzeniem przez 
cały rok. Obecnie powszechnie znany jest 
przesąd, że jeśli ktoś w tłusty czwartek 
w ogóle nie zje pączka, to będzie miał pe-
cha i w dalszym życiu nie będzie mu się 
wiodło. Znane są także liczne powiedzenia 
związane z tym dniem, np.: „Powiedział 
Bartek, że dziś Tłusty Czwartek, a Bart-
kowa uwierzyła, dobrych pączków na-
smażyła”, „Gdy w tłusty czwartek człek 
w jedzeniu pofolguje, łaskawy Pan Bóg 
grzech obżarstwa daruje” lub „Kto w tłu-
sty czwartek nie zje pączków kopy, temu 
myszy zniszczą pole i będzie miał pust-
ki w stodole”.

Celebracja tłustego czwartku zawsze 
wypada w ostatni czwartek karnawału, 
a termin zależy od daty Świąt Wielkanoc-
nych. Jest więc dniem ruchomym, tak sa-
mo jak Wielkanoc. W tym roku święto ła-
suchów przypada 24 lutego. Pączki są do-
stępne w wersji klasycznej – nadziewane 
konfiturą różaną, podawane z lukrem oraz 
skórką pomarańczową. Mogą być również 
z marmoladą, ajerkoniakiem, budyniem 
oraz czekoladą, posypane skórką poma-
rańczową, posiekanymi orzechami, cu-
krem pudrem bądź polukrowane. W Tłu-
sty czwartek oprócz pączków na stołach 
goszczą faworki (zwane również chrusta-
mi), efektowne róże karnawałowe z owo-
cową konfiturą, kolorowe donuty oraz se-
rowe oponki. Poniżej przepis na róże kar-
nawałowe.

Róże karnawałowe

Składniki:
n 300-350 g mąki pszennej,
n 6 łyżek gęstej śmietany,
n 1 łyżka masła,
n 1 łyżka cukru,
n 4 żółtka,

n 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
n 2 łyżki spirytusu,
n szczypta soli,
n powidła lub dowolny dżem, 
n cukier waniliowy,
n cukier puder do posypania,
n smalec lub olej do smażenia.

Wykonanie:
Mąkę i proszek do pieczenia przesiać do mi-

ski. Dodać żółtka, cukier, cukier waniliowy, spi-
rytus, posiekane masło oraz śmietanę. Ciasto 
długo wyrabiać, by było elastyczne. Rozwał-
kować na prostokąt i złożyć na pół. Czynność 
powtórzyć kilkukrotnie. Następnie tłuc ciasto 
wałkiem, aż na powierzchni pojawią się małe 
bąbelki. Ciasto wałkować najcieniej jak to tylko 
możliwe na około 2 mm. Wykrawać 3 koła róż-
nej wielkości na jedną różę za pomocą szklan-
ki, literatki i kieliszka. Krążki ciasta ponaci-
nać w kilku miejscach od zewnętrznych brze-
gów do połowy. Składać róże od największe-
go do najmniejszego koła (dobrze jest je łączyć 
ze sobą, smarując białkiem jajka). Zlepić moc-
no, dociskając środek róży. Gotowe róże sma-
żyć w nagrzanym smalcu lub oleju do temp. 
ok. 180 stopni, z obu stron na złoty kolor. Po 
usmażeniu odsączyć na ręczniku papierowym. 
Posypać cukrem pudrem. Udekorować środek 
róży konfiturą.

Źródła:
- Obyczaje staropolskie XVII-XVII w., Łódź 
1997

- https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%85czek
- https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82u-
sty_czwartek
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

sprZEDaM:
n Sprzedam ciągnik Ursus 1614 rok 1993 stan bdb., cią-

gnik zetor 16245 rok 1997 przyczepa hw8011 wywrotka 
ładowność 10 ton przyczepa tandem wywrotka ładow-
ność 12 ton, agregat talerzowy uprawowo siewny Vader-
stadt rapid szer. 4 metry z nawozem rok 2005, opryski-
wacz ciągany pojemność 2500 litrów i 4000 litrów, ła-
dowarkę teleskopową Merlo rok 2007, prasę do balotów 
Sipma 120x120 rok produkcji 2013, czyszczalnię Petkus. 
Tel 500 419 229.

n Sprzedam łubin słodki i gorzki czyszczony w workach Big 
Bag. Tel. 500 419 229.

n Sprzedam ciągnik rolniczy Zetor 16245 rok prod. 1997, cią-
gnik rolniczy Ursus 1634 rok produkcji 1996, ciągnik rolniczy 
Ursus 1614 rok prod. 1993, opryskiwacz ciągany pojemność 
2000 l, szerokość 18 m, opryskiwacz ciągany pojemność 4000l, 
szerokość 24 m, ładowarka teleskopowa Merlo rok prod. 2007 
wysokość 7 m, agregat uprawowo siewny Vaderstad Rapid ta-
lerzowy z nawozem, szerokość 4 m, rok prod. 2005, przyczepa 
tandem wywrotka Vaia ładowność 12 t, wywrot do tyłu. Tel. 
500 419 229.

n Sprzedam haki do wędzenia wędlin wykonane ze stali nie-
rdzewnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Tel. 508 
908 069.

n Sprzedam jałówkę rasy Galloway wysokocielną, termin wycie-
lenia 4.11.2021 r. Tel. 604 194 791

n Sprzedam czyszczalnię K-531 Gigant z sitami, oryginalny sil-
nik, nowe szczotki czyszczące, brak wylotu zanieczyszczeń 
i wałka w koszu zasypowym. Cena 6500 zł. Możliwy trans-
port. woj. dolnośląskie, gm. Żmigród tel. 668 793 926.

n Opryskiwacz pilmet 2-1012 1000L, belka 12 metrowa hydrau-
licznie unoszona i opuszczana z mechaniczną stabilizacją, roz-
wadniacz boczny i zbiornik wody do płukania opryskiwacza. 
Końcówki 03 ceramiczne, dwie pompy 140, głowice 4-pozycyj-
ne, atestacja w 2019 r., od nowości. Tel. 606 592 725.

n Sprzedam brony pięciopolowe, lej nawozowy, pług 2-skibowy, 
kultywator sprężynowy. Tel. 665 860 868.

n Sprzedam ziemie rolną-40ha z zabudowaniami: dom, obora, 
stodoła, świniarnia, wiata, silosy-2szt. Tel. 506 406 035.

n Sprzedam gęsi tuluskie ze stad zachowawczych. Tel. 604 194 791.
n Sprzedam wycinak do kiszonki, noże ruchome w 100% spraw-

ny, cena 1990 zł. Tel. 601 392 805; 785 392 805.
n Działkę o powierzchni 1,00 ha w miejscowości Bobrowiec, gmi-

na Braniewo. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 678 540.
n Jarlice z dopłatami rasy kamieniecka długowełnista.Józef Nie-

ścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
n Gospodarstwo rolne w m. Wodukajmy (gm. Sępopol) o pow. 

12 ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdują się: 
dom 1-rodzinny parterowy z poddaszem użytkowym (72 m2), 
obora (253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42 m2). Ist-
nieje możliwość kupna samego siedliska (budynki) usytuowane 
na pow. gruntów od 0,90 ha do 1,36 ha (jedna bądź dwie dział-
ki ewidencyjne) lub samej ziemi ornej w jednym kawałku 9,9 ha 
(2 działki ewidencyjne). Tel. 508 323 512.

n Siewnik zbożowy AGROMET KUTNO POZNANIAK 6 rok 
prod. 1988. Przyczepa samozbierająca MIROSŁAWIEC duża 
rok prod. 1987. Pow. bartoszycki gm. Górowo Iławeckie. Tel. 
516 063 227.

n Ciągnik PONAR 82A, rok pr. 2004 r., 3600Mth, z TUREM bez 
osprzętu, zarejestrowany, ubezpieczony, pierwszy właściciel, 
cena 51.000 zł. Tel. 513 447 485.

n Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzętu 
I wł. Stan bdb kupiony w kraju u dealera pełny serwis doku-
mentacja opony oryginał przód 70% tył 90% szerokie ogumie-
nie komplet obciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap. 
Tel. 600 096 165.

n Dużą przyczepę kempingową dwuosiową, ciągnik Same Anta-
res II 130 KM Turbo. Rok produkcji 2000. Ciągnik cały w ory-
ginale, sprawny. Stan bardzo dobry. Tel. 512 479 979.

n Rozrzutnik obornika 2-osiowy; siewnik do nawozów Piast (olejak); 
śrutownik bijakowy; ciągnik Zetor 6-cylindrowy z przednim na-
pędem; pług Kwerneland 4-skibowy; kosiarkę rotacyjną; żmijkę 
do zboża-4 metry lub dmucharkę do zboża; 2 przyczepy 3,5 to-
nowe do zboża; kombajn Bizon na szerokich kołach; owijarkę do 
balotów. Tel. 55 244 81 89 (dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.

n Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zare-
jestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zare-
jestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwu-
osiową, dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.

n Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (sprawną) – 
cena 22 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka. Tel. 600 797 360.

n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt do 

ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polo-
we, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator oraz kopacz-
kę gwiaździstą 1-rzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.

n Ciągnik Pronar 1221 A, rok prod. 2006, klimatyzacja, przedni 
tuz, 1400 MTG, stan idealny. Agregat uprawowo-siewny UNIA 
Grudziądz, szerokość robocza 3 m, stan idealny. Gmina Dobre 
Miasto. Tel. 698 489 990.

kupiĘ:
n Kupię czyszczalnię Petkus każdy stan, suszarnię do zboża 

przewoźną każdy stan, ciągnik kirowiec, kosiarkę samobież-
ną pokosówkę Fortschritt każdy stan, hedery do pokosów-
ki. Tel 533 755 977.

n Kupię czyszczalnię do zboża Petkus, stan obojętny oraz suszar-
nię do zboża przewoźną, kosiarkę pokosową Fortschritt E303/
E302. Tel 500 419 229.

n Kupię ciągnik rolniczy Ursus, Zetor lub MTZ z napędem może 
być do remontu i rozsiewacz wapna RCW 507712354. Tel. 507 
712 354, Orneta.

n Kupię ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do ku-
kurydzy, rozsiewacz nawozu. Tel. 728 032 907.

n Kupię prasę kostkującą, gm. Świątki. Tel. 516 168 355.
n Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsie-

wacz nawozu Brzeg, Amazone 1600l, sadzarkę talerzową do 
ziemniaków i kosiarko-rozdrabniacz. Tel. 795 807 728.

n Kupię Bizon Rekord – BF, Claas, sortownik do ziemniaków, 
pług obrotowy Kverneland, Famarol, siewnik lub agregat siew-
ny, opryskiwacz ciągany na kołach Pilmet. Tel. 511 924 809.

n Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formow-
nicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.

n Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siew-
nik zbożowy, ciągnik Zetor i przyczepę Pronar. Tel. 790 318 118.

n Rozsiewacz Amazone, pług Kverneland Amarol 4-skibowy, 
opryskiwacz Pilmet ciągany od 2-2,5 tys. l i kosiarkę bijakową. 
Tel. 511 924 809.

n Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ur-
sus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.

n Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540 
lub Ursus 1224. Rozsiewacz do nawozów i przyczepę rolniczą. 
Pług Famarol wahadłowy lub pług obrotowy. Tel. 511 907 139.
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Adresy Zespołów Doradców:
 

n BaRtOszyce, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRanieWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DziałDOWO,

• Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, 

tel. (23) 696 19 75 

n elBląg, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36
•  Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n ełk, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n giżyckO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n gOłDap, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n iłaWa, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73

•  Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22 

n kętRzyn, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem),

tel. (89) 751 30 93

n liDzBaRk WaRMiński, ul. Krasickiego 1,  
tel. (89) 767 23 10

n MRągOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n nOWe MiastO luBaWskie, ul. Jagiellońska 24d,  
tel. (56) 474 21 88

n niDzica, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OleckO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n Olsztyn 

•  Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OstRóDa, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24

•  Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n pisz, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n szczytnO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WęgORzeWO, Plac Wolności 1B , tel. (87) 427 12 21

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2022 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 000 zł netto

   n  IV str. – 1 200 zł netto

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

reklama wewnątrz numeru kolor:

   n  format A4 – 800 zł netto

   n  format 1/2 A4 – 500 zł netto

   n  format 1/4 A4 – 400 zł netto

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

artykuł sponsorowany format A4 – 600 zł netto

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 500 zł netto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto 

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Treść reklam wraz ze zleceniem i danymi do wystawienia faktury VAT, 
należy przesłać do 15 dnia miesiąca poprzedzającego emisję reklamy. 
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 28 lutego 2022 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

krZYŻÓWka
1. Jednostka do mierzenia prędkości dźwięku
2. Hydrauliczny lub pneumatyczny
3. Elementarna cząstka mózgu
4. Zorganizowany sposób obserwacji
5. Część wyrazu
6. Najstarsze i najgłębsze jezioro na świecie
7. Oprogramowanie użytkowe (w informatyce)
8. Bardzo ważny w oborze
9. Akt prawny wydawany przez cara
10. Główny składnik mineralny organizmu
11. Rakarz
12. Obowiązkowe w tłusty czwartek
13. Jeden z regionów woj. warm.-maz.
14. Uczeń pobierający nauki rzemiosła pod okiem mistrza
15. Wyraz bliskoznaczny
16. Św. … – patron umysłowo chorych i epileptyków
17. Niezbędna do pielęgnacji trawnika
18. Pas skoszonych roślin
19. Czworo na scenie
20. Małe wzniesienie terenu
21. Oszczerstwo
22. Przepływ wody blisko dna w stronę morza

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.



REKLAMUJ SIĘ
U NAS!!!

Cennik reklam
Reklama na okładce kolor:
• II, III str.    – 1 230 zł
• IV str.     – 1 476 zł

Reklama wewnątrz kolor:
• format A4    – 984 zł
• format 1/2 A4   – 615 zł
• format 1/4 A4   – 492 zł

Artykuł sponsorowany: format A4 kolor – 738 zł netto

Ceny reklam zawierają podatek VAT

Treść reklam wraz ze zleceniem i danymi do wystawienia faktury VAT należy przesłać  
do 15 dnia miesiąca poprzedzającego emisję reklamy. 

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.

Zachęcamy rolników do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń drobnych!!!



Dzięki aplikacji ODR Olsztyn:
n umówisz się na spotkanie z Doradcą WMODR w swoim gospodarstwie
 lub w siedzibie Doradcy,
n zgłosisz chęć udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez WMODR,
n zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia agrofagów w Twojej okolicy
 (jeśli na terenie Twojego powiatu prowadzony jest monitoring agrofagów),
n będziesz miał dostęp do najświeższych informacji z branży rolniczej,
n dostaniesz powiadomienie o zbliżających się terminach upływu atestu opryskiwacza
 oraz polis ubezpieczeniowych maszyn, narzędzi i nieruchomości,
n weźmiesz udział w konkursach wiedzy rolniczej, a także wyrazisz swoją opinię w ankietach.

Aplikacja możliwa jest do pobrania bezpłatnie
na system Android z Google Play oraz system iOS z App Store.
Aplikację można również pobrać wpisując w przeglądarce 
telefonu adres internetowy: aplikacja.wmodr.pl

APLIKACJA ODR OLSZTYN
N A  U R Z Ą D Z E N I A  M O B I L N E
Aplikacja ODR Olsztyn została stworzona przez Warmińsko-Mazurski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie z myślą
o rolnikach z województwa warmińsko-mazurskiego.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z TWOIM DORADCĄ WMODR


