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z życia WMODR

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

|Czas składania wniosków
o płatności obszarowe
Rolnik ubiegający się o przyznanie 

płatności zobowiązany jest do złożenia 
wniosku w okresie od 15 marca do 15 
maja br. Jeśli wniosek złożony zostanie 
po 15 maja br., ale nie później niż do dnia 
10 czerwca br., za każdy dzień roboczy 
opóźnienia stosowane będą zmniejsze-
nia należnej rolnikowi kwoty płatności 
o 1%. Od 2018 roku wnioski o przyzna-
nie płatności bezpośrednich oraz płat-
ności obszarowych PROW są składane 
w formie elektronicznej za pośrednic-
twem aplikacji eWniosekPlus dostępnej 
poprzez stronę internetową Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 
www.arimr.gov.pl.

Zapraszamy do korzystania z facho-
wego doradztwa oraz usług wypeł-
niania wniosków przez doradców 
WMODR.

  Majówka Kół Gospodyń Wiejskich
19 maja br. WMODR, Warmińsko-Ma-

zurski Związek Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych oraz Oddział Tereno-
wy Krajowego Ośrodka Wsparcie Rol-
nictwa zapraszają do udziału w Majów-
ce Kół Gospodyń Wiejskich. W godz. 
13:00-17:00 na Starym Mieście w Olsz-
tynie będzie można skorzystać z pre-
zentacji stoisk wystawienniczych Kół 
Gospodyń Wiejskich.

|Seminarium o możliwościach
korzystania z dronów w rolnictwie
„Innowacje w zarządzaniu gospodar-

stwem rolnym przy wykorzystaniu dro-
nów do teledetekcji multispektralnej 
w rolnictwie precyzyjnym” to tytuł ope-
racji realizowanej przez WMODR w ra-
mach Sieci na rzecz innowacji w rolnic-
twie i na obszarach wiejskich. W dniach 
30-31 maja br. odbędzie się szkolenie teo-
retyczne oraz praktyczna sesja pracy 
z dronem. Osoby zainteresowane tema-
tyką spotkania zapraszamy do kontaktu 
z Radosławem Skudlarzem, tel. 695 551 071.

|Nabór wniosków w ramach PROW
na lata 2014-2020
 „Działanie rolno-środowiskowo-kli-

matyczne” oraz „Rolnictwo ekologicz-
ne” – termin naboru: 15 marca – 15 
maja 2019 r.

 „Modernizacja gospodarstw rolnych - 
oszba A B C” - termin naboru: 29 mar-
ca – 27 maja 2019 r.

 „Inwestycje odtwarzające potencjał 
produkcji rolnej” – termin naboru: 29 
marca - 28 czerwca 2019 r.

 „Tworzenie grup producentów i orga-
nizacji producentów” – termin nabo-
ru: 15 kwietnia – 31 maja 2019 r.

 „Wsparcie na inwestycje zwiększające 
odporność ekosystemów leśnych i ich 
wartość dla środowiska” – termin na-
boru: 2 maja – 12 czerwca 2019 r.

 „Wsparcie na zalesianie i tworzenie te-
renów zalesionych” – termin naboru: 
1 czerwca – 31 lipca 2019 r. 
Zapraszamy do korzystania z fa-

chowego doradztwa w zakresie wy-
mienionych działań PROW na lata 
2014-2020 oraz z usług sporządzania 
niezbędnej dokumentacji aplikacyj-
nej świadczonych przez pracowni-
ków WMODR z siedzibą w Olszty-
nie, Oddziału w Olecku oraz Powia-
towych Zespołów Doradztwa Rol-
niczego.

|XXVI Jesienne Targi Rolnicze 
„Wszystko dla rolnictwa”
W dniach 7-8 września br. odbę-

dzie się kolejne z cyklicznych wyda-
rzeń targowych organizowane przez 
WMODR. Na terenie siedziby Ośrod-
ka przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olszty-
nie zwiedzającym zaproponowana zo-
stanie oferta: maszyn i urządzeń rol-
niczych, pasz i dodatków paszowych, 
wyposażenia budynków inwentar-
skich, nawozów i środków ochrony ro-
ślin, budownictwa, odnawialnych źró-
deł energii, krzewów i roślin ozdob-
nych, wyposażenia ogrodów, żywno-
ści tradycyjnej i regionalnej, przetwór-
stwa rolno-spożywczego. Zapraszamy 
również do skorzystania z doradztwa 
instytucji działających na rzecz rol-
nictwa i obszarów wiejskich. Komisa-
rzem targów jest Mirosław Fesnak, tel. 
605 098 542. 

|Za nami
XI Wiosenne Targi Ogrodnicze 
Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamię-

tajcie o ogrodach” są wydarzeniem, 
które cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem, tak wystawców, jak i zwie-
dzających. W tym roku tereny wysta-
wowe WMODR przy ul. Jagiellońskiej 
91 odwiedziły rzesze osób dokonują-
cych wiosennych ogrodniczych zaku-
pów. Podczas targów prezentowano ro-
śliny i artykuły szkółkarskie, sadowni-
cze i ogrodnicze, maszyny i urządze-
nia do produkcji ogrodniczej, wypo-
sażenie i aranżację ogrodów, nawozy 
i środki ochrony roślin, rękodzieło oraz 
ofertę instytucji i organizacji rolniczych 
działających na rzecz rolnictwa, w tym 
szkół rolniczych.
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z życia samorządu województwa

Sołtys – człowiek na straży rozwoju wsi
W Polsce pracuje ponad 40 tys. sołtysów, na Warmii i Mazurach jest ich około 2,5 tysiąca. Blisko 1,5 tys. z nich spo-
tkało się 29 marca w Centrum Kongresowym i Wystawienniczym Expo Mazury w Ostródzie, by wspólnie świętować 
Samorządowy Dzień Sołtysa.

Biuro Prasowe Marszałka Województwa

– Nasze spotkania z okazji Sa-
morządowego Dnia Sołtysa na War-
mii i Mazurach stały się już trady-
cją – mówił do zebranych mar-
szałek województwa Gustaw Ma-
rek Brzezin, gospodarz wyda-
rzenia. – Co roku jest nas więcej, to 
wielka satysfakcja. Święto jest okazją, 
by podziękować gospodarzom wsi za 
ogromne zaangażowanie, jakie wkłada-
ją w pracę na rzecz rozwoju sołectw.

Jak twierdzą historycy, sołtysi w Polsce funkcjonowali już 
w XIII wieku i są jedną z najstarszych, jeśli nie najstarszą in-
stytucją państwa polskiego. Taka tradycja zobowiązuje.

– Stanowicie państwo wielką armię ludzi aktywnych, pełnych ini-
cjatywy i zapału, zachęcających mieszkańców do wspólnego działania 
– dodał marszałek Brzezin. – Samorząd województwa od lat reali-
zuje dobrą praktykę prosołecką. W wymiarze własnego budżetu, ale 
też wsparcia przy pozyskiwaniu środków unijnych. Należy bowiem 
pamiętać, że w naszym regionie ponad 600 tys. osób to mieszkańcy 
wsi i małych miejscowości, rolnictwo jest jedną z najważniejszych ga-
łęzi gospodarki Warmii i Mazur, a produkcja zdrowej żywności jedną 
z trzech inteligentnych specjalizacji regionu.

Wsparcie obszarów wiejskich przez samorząd województwa 
to m.in. realizacja Programu Odnowy Wsi, organizacja kon-
kursów takich jak „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, 
a przede wszystkim realizacja dwóch działań objętych PROW 
2014-2020, w których średni poziom kontraktacji to 75 proc. 
dostępnego limitu. Dzięki unijnym pieniądzom powstały setki 
kilometrów dróg lokalnych, urządzeń wodno-ściekowych, no-
we targowiska i wiele małych, ale ważnych dla wsi inwesty-
cji. Te ostatnie to zasługa LEADER’a i liderów – najaktywniej-
szych mieszkańców wsi. Kolejnym przykładem docenienia roli 
sołtysów i rad sołeckich jest też projekt „Małe granty sołeckie 
marszałka województwa”. 500 tys. zł z budżetu województwa 
trafia do sołectw na realizację najbardziej potrzebnych i ocze-
kiwanych przez mieszkańców wsi projektów.

Do sołtysów, jako lokalnych liderów, zwrócił się także me-
tropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński. – Kiedy przy-
jeżdżam do wiejskich parafii, chętnie spotykam się z sołtysami, by 
porozmawiać o problemach lokalnej społeczności – mówił. – I je-
śli wspólnie mamy je rozwiązać, to nasze działania powinny być 
spójne i skoordynowane. Dlatego proszę o dobrą współpracę i zara-
zem deklaruję ją ze strony Kościoła. W tym szczególnym dniu ży-
czę wszystkim sołtysom radości z wykonywania codziennych obo-
wiązków. Niech spotykają się z życzliwością i zrozumieniem swo-
ich mieszkańców.

Do życzeń przyłączyli się warmińsko-mazurscy parlamen-
tarzyści, wśród nich poseł Urszula Pasławska, która podkre-
ślała nowe wyzwania stojące przed lokalnymi liderami: – Dzi-
siaj sołtys musi się dostosować do nowej rzeczywistości, bo to ar-
chitekt zmian i przyszłości, często także pracownik fizyczny. Te je-
go cechy, osobiste zalety i umiejętności wpływają na rozwój lokal-
nej społeczności.

Życzeniom i podziękowaniom towarzyszył panel dyskusyj-
ny „Sołtys – wieś – samorząd – przyszłość”, w którym wzięli 
udział marszałek Gustaw Marek Brzezin, prof. dr hab. Andrzej 
Babuchowski, dr inż. Marta Akincza oraz Ireneusz Niewiarow-
ski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

– Nasze zadanie to pomoc mieszkańcom wsi – podkreślił prezes 
Niewiarowski. – Przeszliśmy wiele działań, wiele procesów legisla-
cyjnych. Zaczynaliśmy od ochrony prawnej sołtysa w 1992 roku. Ale 
największym sukcesem była ustawa o funduszu sołeckim z 2009 oraz 
2014 roku. W ubiegłym roku już ponad 70 proc. gmin prowadziło 
fundusz sołecki. Ponad 558 mln zł zostało wydzielonych z budżetów 
gmin na rzecz sołectw. Najważniejsze jest jednak budowanie kapita-
łu społecznego, to, że ludzie chcą ze sobą współpracować, że planują 
działania swojej wsi na lata.

Podczas spotkania marszałek Gustaw Marek Brzezin wy-
różnił blisko 100 sołtysów z regionu zaangażowanych w akty-
wizację społeczności lokalnej oraz inicjujących działania wpły-
wające na poprawę wizerunku wsi i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego.

Tegoroczny Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Ma-
zurach zakończył koncert Zenona Martyniuka.

Blisko 1,5 tys. sołtysów spotkało się w Ostródzie

Pamiątkowe zdjęcie z życze-
niami, by spotkać się za rok

Na czele wsi coraz częściej stają panie
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi kolejny nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu 
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de 
minimis w rolnictwie.

Łukasz Bartkowski
Z-ca Dyrektora WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dopłaty do materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany

Dopłaty udziela się do po-
wierzchni gruntów ornych ob-
sianych lub obsadzonych ma-
teriałem siewnym kategorii 
elitarny lub kwalifikowany 
gatunków roślin uprawnych 
określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 13 ma-
ja 2013 r. w sprawie wykazu 
gatunków roślin uprawnych, 
do których materiału siewne-
go kategorii elitarny lub kwa-
lifikowany przysługuje dopła-

ta z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewne-
go kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz.U. z 2013 r. poz. 
615). Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przed-
plon lub poplon. 

Beneficjentem przedmiotowego mechanizmu może być pro-
ducent rolny, który posiada działki rolne, na których uprawia 
się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami (zboża: jęcz-
mień, owies, pszenica, pszenżyto, żyto; rośliny strączkowe: bo-
bik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, 
wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna; ziemniak), o łącznej po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 ha. O dopłaty może ubiegać się 
producent rolny, który zużył do siewu lub sadzenia materiał 
siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rol-
nych będących w jego posiadaniu.

Materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany mo-
że być wytworzony przez przedsiębiorcę wpisanego do ewi-
dencji przedsiębiorców* lub w gospodarstwie rolnym posia-
danym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników*. Po-
nadto może być to materiał siewny kategorii elitarny lub kwa-
lifikowany, który został zakupiony od przedsiębiorcy wpisa-

nego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót ma-
teriałem siewnym albo od rolnika prowadzącego obrót ma-
teriałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodar-
stwie rolnym, wpisanego do ewidencji rolników*, albo od 
podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na te-
rytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Wysokość przedmiotowej pomocy ustala się jako iloczyn 
deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw 
i stawki dopłaty. Stawki dopłat określane są corocznie do 30 
września w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w spra-
wie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych ob-
sianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii eli-
tarny lub kwalifikowany. Całkowita kwota pomocy de mi-
nimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie mo-
że przekroczyć wysokości 20 tys. euro w okresie trzech lat 
podatkowych (obrotowych), przy czym jeśli producent rol-
ny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i pod-
miotem/ami, to limit 20 tys. euro należy odnieść do „jedne-
go przedsiębiorstwa”. Minimalna ilość materiału siewnego, 
jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha po-
wierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządze-
niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. 
w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego (t.j. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1799).

Wnioski o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany nale-
ży składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego w ter-
minie od 15.01.2019 r. do 25.06.2019 r. Dodatkowe informacje 
można znaleźć na stronie www.arimr.gov.pl.

* o której mowa w przepisach o nasiennictwie

Bieżące Informacje nr 5 [357]    Maj 2019

z życia ARiMR

6



Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje zadania wynikające z polityki państwa ze szczególnym uwzględ-
nieniem wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów 
wiejskich. Działania te mają na celu wsparcie finansowe głównie samorządów lokalnych umożliwiające wyrówna-
nie szans rozwojowych obszarów wiejskich.

mgr Grzegorz Kierozalski
Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

KOWR wspiera przedsięwzięcia
na rzecz społeczności lokalnych

Jednym z zadań ustawowych po-
wierzonych Krajowemu Ośrodko-
wi Wsparcia Rolnictwa jest udzie-
lanie bezzwrotnej pomocy finanso-
wej w ramach środków określanych 
corocznie w planie finansowym Za-
sobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa. Warunki i zasady udzielenia 
pomocy zostały zawarte w zarządze-
niu dyrektora generalnego Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nr 

170/2017/Z z dnia 19.12.2017 r., natomiast rodzaj przedsięwzięć 
kwalifikujących się do udzielenia bezzwrotnej pomocy finan-
sowej został określony w art. 24 ust. 12 Ustawy z dnia 19 paź-
dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolny-
mi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 91, j.t.).

Bezzwrotna pomoc finansowa może trafić do gmin, spół-
dzielni mieszkaniowych i spółdzielni utworzonych przez na-
bywców lokali, jednostek państwowych i komunalnych przej-
mujących obiekty i sieci infrastruktury technicznej w zakresie 
prowadzonej działalności. Bezzwrotna pomoc ma na celu do-
prowadzenie obiektów nieodpłatnie przekazanych beneficjen-
tom przez KOWR do stanu technicznego umożliwiającego ich 
sprawną i bezpieczną eksploatację. W ramach środków finan-
sowych przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa mogą być wykonane remonty i przebudowy budynków, 
lokali i obiektów infrastruktury technicznej wraz z podłącze-
niem przekazanych budynków do sieci infrastruktury tech-
nicznej. Wsparcie może być udzielone również na budowę bu-
dynków i lokali mieszkalnych oraz nowych sieci infrastruktu-
ry technicznej w sytuacji, gdy budowa zastępuje obiekty prze-

kazane, których remont jest ekonomicznie nieuzasadniony. 
Na tego rodzaju przedsięwzięcia bezzwrotna pomoc może 
być udzielana w wysokości do 100 proc. kosztów z uwzględ-
nieniem, że nie może ona przekraczać nakładów niezbędnych 
dla doprowadzenia przekazanego obiektu do należytego stanu 
technicznego. Na pisemny wniosek beneficjenta, dyrektor od-
działu terenowego może podjąć decyzję w sprawie udzielenia 
bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości do 100 tys. zł.

Odbiorcami bezzwrotnej pomocy finansowej mogą być rów-
nież jednostki samorządu terytorialnego, nieposiadające osobo-
wości prawnej państwowe i samorządowe jednostki organiza-
cyjne, fundacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, związki zawodo-
we, związki pracowników, organizacje społeczno-zawodowe 
rolników, kościoły i związki wyznaniowe, a także szkoły wyż-
sze i jednostki badawczo-rozwojowe. W tym przypadku bez-
zwrotna pomoc może dotyczyć:
 działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, 

szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów w zakresie 
zadań KOWR,

 przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych 
realizowanych na obszarach wiejskich. 

W tej grupie działań wysokość bezzwrotnej pomocy nie może 
przekroczyć 80 proc. kosztów wynikających z konieczności re-
alizacji danego przedsięwzięcia. Dyrektor oddziału terenowego 
po rozpatrzeniu wniosku może wydać decyzję w sprawie udzie-
lenia bezzwrotnej pomocy finansowej wysokości do 50 tys. zł. 

Szczegółowe informacje o warunkach i zasadach skorzysta-
nia z bezzwrotnej pomocy finansowej oraz formularze wnio-
sków i dokumentów składanych do KOWR można uzyskać 
w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, ul. Gło-
wackiego 6, lub telefonicznie: 89 524 88 94, 89 524 88 58.

Warmińsko-mazurska
„Bitwa Regionów”

Do półfinału Konkursu Kulinarnego „Bitwa Regionów”
w województwie warmińsko-mazurskim

zakwalifikowały się następujące koła gospodyń:

 Koło Gospodyń Wiejskich w Żugienie-Wyrębiska „Razem”
 Koło Gospodyń Wiejskich w Sampławie
 Koło Gospodyń Wiejskich w Rozogach
 Koło Gospodyń Wiejskich w Cimochach „CIMOSZANKI”
 Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbinach
 Koło Gospodyń Wiejskich „Luba” w Lubajnach
 Koło Gospodyń Wiejskich w Rentynach
 Koło Gospodyń Wiejskich w Okartowie
 Koło Gospodyń Wiejskich w Pietrzwałdzie
 Koło Gospodyń Wiejskich Mierki

Warmińsko-mazurski półfinał „Bitwy Regionów” odbędzie się 7-8 września br.
podczas XXVI Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”.

Warmińsko-mazurska
„Bitwa Regionów”

Warmińsko-mazurska
w województwie warmińsko-mazurskim

zakwalifikowały się następujące koła gospodyń:

 Koło Gospodyń Wiejskich w Cimochach „CIMOSZANKI”

Warmińsko-mazurski półfinał „Bitwy Regionów” odbędzie się 7-8 września br.
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Badanie gleby podstawą określenia
potrzeb wapnowania i dawek
nawozów wapniowych
Badania agrochemiczne prowadzone przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze są corocznie źródłem setek tysięcy 
danych dotyczących właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleb użytkowanych rolniczo.

mgr inż. Małgorzata Lamcha
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie

Prawidłowe pobieranie próbek gleby i analiza są pierwszym 
etapem do wyciągnięcia celnych wniosków i podjęcia odpo-
wiednich działań w zakresie racjonalnego nawożenia. Błędów 
popełnionych na etapie pobierania próbek nie da się naprawić. 
Badanie gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego służy m.in. 
do określenia potrzeb wapnowania. Jeżeli na podstawie wy-
ników badań formułujemy wnioski na temat jakości, żyzności, 
zasobności gleby w składniki pokarmowe dostępne dla roślin 
to analizowana próbka powinna reprezentować obszar, z któ-
rego jest pobierana. Należy pamiętać, że tylko niewielka część 
(próbka 0,5 kg) jest poddawana analizie. Dlatego też musi być 
wiernym odzwierciedleniem badanego obszaru (zgodnie z nor-
mą PN-R-04031:1997 – jedna próbka może reprezentować obszar do 
4 ha użytków rolnych).

Zabiegiem obniżającym/ograniczającym zakwaszenie gleb 
jest wapnowanie. Zabieg ten powinien być poprzedzony ba-
daniami gleby, oceną aktualnego stanu zakwaszenia oraz 
określeniem potrzeb wapnowania dla danej gleby. Wapno-
wanie jest zabiegiem agrotechnicznym przywracającym opty-
malne wartości pH, jednak tylko odpowiednie dawki (ilo-
ści) nawozu wapniowego pozwolą na uzyskanie oczekiwa-
nych efektów. 

W systemie doradztwa rolniczego podstawowym kryte-
rium oceny potrzeb wapnowania jest (pHKCl) i skład granulo-
metryczny.

Ocena potrzeb wapnowania i obliczania dawek CaO
na podstawie pHKCl i kategorii agronomicznej gleby

Metoda ta stosowana jest na szeroką skalę w doradztwie rol-
niczym przez stacje chemiczno-rolnicze. Odczyn gleby (pHKCl) 
pozwala też zakwalifikować glebę do określonej klasy odczy-
nu, umożliwiając wstępną ocenę stanu gleby (tab. 1).

Po ustaleniu klasy potrzeb wapnowania dla danej gleby wy-
nikającej z pH i kategorii agronomicznej gleby określamy zale-
caną dawkę wapna (CaO) na 1 ha (tab. 2).
 pH w KCl jest standardowo oznaczane w Okręgowej Stacji 

Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie – pH, fosfor, potas, ma-
gnez w ramach badań gleb użytków rolnych na potrzeby 
doradztwa nawozowego – koszt badania 13,12 zł/1 próbkę.

 na podstawie aktualnych wyników badań pH lub wykona-
nych w latach poprzednich dodatkowo można zlecić określe-
nie zalecanej dawki wapna – koszt ustalenia zalecanej daw-
ki wapna to 2,13 zł/1 próbkę.

Źródła:
- Jadczyszyn T. i in. 2015 Zalecenia nawozowe. Nawożenie mineral-
ne na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Instrukcja 
upowszechniona. Nr 207

- Filipek i in. 2015. Zakwaszenie i wapnowanie gleb. Fundacja Pro-
gramów dla Rolnictwa FAPA.

Tabela 1. Ocena potrzeb wapnowania gleb mineralnych gruntów ornych (Filipek i in., 2015)

Klasa
potrzeb

Barwa
znaków
na mapie

Ocena
potrzeb

wapnowania

Kategoria agronomiczna gleb

bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie

pH w roztworze KCl 1 mol dm-3

V Brązowa Konieczne do 4,0 do 4,5 do 5,0 do 5,5

IV Czerwona Potrzebne 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0

III Żółta Wskazane 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5

II Niebieska Ograniczone 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0

I Zielona Zbędne od 5,6 od 6,1 od 6,6 od 7,1

Tabela 2. Dawki nawozów wapniowych w tonach CaO na 1 ha gruntów ornych (Jadczyszyn i in., 2015)

Kategoria
agronomiczna gleby

Potrzeby wapnowania

konieczne potrzebne Wskazane ograniczone

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 –

Lekkie 3,5 2,5 1,5 –

Średnie 4,5 3,0 1,7 1,0

Ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0

Strona Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie: oschr.olsztyn.pl
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Lista odmian zalecanych do uprawy na Warmii i Mazurach
Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego zatwierdził listę odmian zalecanych (LOZ) 
do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim na 2019 rok. Podstawą do ustalenia listy była analiza wyników 
doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) w naszym woje-
wództwie uzyskanych do 2018 roku. Odmiany wpisane na LOZ potwierdziły dużą przydatność do uprawy w warun-
kach naszego województwa.

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak 
p.o. Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej

O wyborze odmiany decyduje kilka cech, na które trzeba 
zwrócić szczególną uwagę. Najistotniejsza z nich to potencjał 
plonotwórczy odmiany. Dzięki doświadczeniom terenowym 
prowadzonym przez stacje doświadczalne Centralnego Ośrod-
ka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) możemy brać 
pod uwagę wyniki plonowania odmian w rejonie, w którym 
planowana jest produkcja. Wyniki doświadczeń terenowych 
i charakterystyka odmian uwzględniająca najważniejsze cechy 
odmian zarejestrowanych w krajowym rejestrze jest umieszczo-
na na stronie COBORU www.coboru.pl/DR/charaktodmiany.aspx.

W ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowe-
go na początku roku kalendarzowego tworzona jest LZO na 
dany obszar. Często bywa tak, że konkretna odmiana w ska-
li całego kraju plonuje na przeciętnym poziomie, a w konkret-
nym rejonie jest w czołówce najlepszych odmian. 

W rejonie Warmii i Mazur warto zwrócić szczególną uwa-
gę na cechę mrozoodporności odmian ozimych, zwłaszcza gdy 
planujemy zasiewy we wschodniej części województwa, gdzie 
często pojawia się silny wpływ klimatu kontynentalnego. Zi-
my występujące w naszej części kraju mogą być zdecydowa-
nie za surowe dla odmian o mrozoodporności na poziomie 1-2 
w skali 9-stopniowej. Odmiany pszenicy ozimej rekomendowa-
ne do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim, które 
wykazują wyższą odporność na niskie temperatury, to Jantarka 
i Hondia, które uzyskały według ogólnokrajowych wyników 
5,5 stopnia mrozoodporności w skali 9-stopniowej.

W przypadku doboru odmian dla zbóż jarych bardzo waż-
ną cechą warunkującą uzyskanie dobrego plonu jest wczesność. 
Zboża jare są bardzo wrażliwe na niedobory wody, zwłaszcza 
wiosną. Dobrym rozwiązaniem na suche stanowiska jest wysiew 
odmian typu gęstego łanu, które wykształcają stosunkowo du-
żo kłosów na metr kwadratowy. Potencjał plonowania tych od-
mian ulega w takich warunkach ograniczeniu, jednak nie pogar-
sza istotnie zaziarnienia kłosa. Warto zwrócić uwagę na odmia-
ny charakteryzujące się wczesnym terminem kłoszenia i dojrze-
wania. W przypadku upraw w mieszankach zbożowych z psze-
nicy jarej, jęczmienia i owsa, należy dobierać odmiany wczesne 
pszenic, które gwarantują równomierne dojrzewanie łanu.

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze wojewódz-
twa została sporządzona na podstawie wyników wieloletnich 
doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach PDO 
w województwie warmińsko-mazurskim do roku 2018.

Odmiany umieszczone na liście odmian zalecanych 2019 
wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy 
w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący 
udział w uprawie. 

Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian da-
je większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodar-
czych niż uprawa innych odmian.

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY 
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM 

NA 2019 ROK

Lp. Odmiana Rok wpisania
do LOZ

Wartość
technologiczna

– PSZENICA OZIMA –
1. Hondia 2016 Jakościowa (grupa A)
2. RGT Kilimanjaro 2017 Jakościowa (grupa A)
3. Jantarka 2014 Chlebowa (grupa B)
4. Artist 2016 Chlebowa (grupa B)
5. Rotax 2016 Chlebowa (grupa B)
6. LG Jutta 2019 Chlebowa (grupa B)
7. KWS Kiran 2019 Pastewna (grupa C)

– JĘCZMIEŃ OZIMY –
1. Titus 2015 Pastewna
2. Zenek 2016 Pastewna
3. KWS Kosmos 2018 Pastewna
4. Quadriga 2019 Pastewna

– PSZENŻYTO OZIME –
1. Subito 2015 Pastewna
2. Meloman 2017 Pastewna
3. Trefl 2018 Pastewna
4. Kasyno 2019 Pastewna

– ŻYTO OZIME –
1. Domir 2011 Populacyjna
3. Dańkowskie Granat 2018 Populacyjna
4. Antonińskie 2019 Populacyjna
5. KWS Binntto 2019 Mieszańcowa
6. KWS Florano 2019 Mieszańcowa

– RZEPAK OZIMY –
1. ES Valegro 2018 Populacyjna
2. SY Ilona 2019 Populacyjna
3. SY Rokas 2019 Populacyjna
4. Atora 2017 Mieszańcowa
5. Thure 2018 Mieszańcowa
6. Tajfun 2019 Mieszańcowa
7. DK Platinium 2019 Mieszańcowa
8. AlascoR 2019 Mieszańcowa
9. ArchitectR 2019 Mieszańcowa
10. DK ExotterR 2019 Mieszańcowa
11. Roberto KWSR 2019 Mieszańcowa
12. Stefano KWSR 2019 Mieszańcowa
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Lp. Odmiana Rok wpisania
na LOZ

Wartość
technologiczna

– PSZENICA JARA –
1. Tybalt 2007 Jakościowa (grupa A)
2. Ostka Smolicka 2012 Jakościowa (grupa A)
3. Goplana 2017 Jakościowa (grupa A)
4. Nimfa 2018 Jakościowa (grupa A)
5. Rusałka 2018 Jakościowa (grupa A)
6. Harenda 2016 Chlebowa (grupa B)
7. Frajda 2019 Chlebowa (grupa B)

– JĘCZMIEŃ JARY –
1. Rubaszek 2016 Pastewna
2. Radek 2017 Pastewna
3. Paustian 2018 Pastewna
4. KWS Vermont 2019 Pastewna
5. Airway 2019 Pastewna

– OWIES –
1. Bingo 2011 Oplewiona
2. Harnaś 2016 Oplewiona
3. Nawigator 2017 Oplewiona
5. Romulus 2019 Oplewiona

ZIEMNIAK

Odmiana Rok wpisania
na LOZ Typ odmiany

– ODMIANY BARDZO WCZESNE –

Denar 2018 AB

Viviana 2018 AB

Riviera 2019 A-AB

– ODMIANY WCZESNE –

Gwiazda 2014 B

Vineta 2014 AB

Ignacy 2016 B

Bohun 2019 B

– ODMIANY ŚREDNIOWCZESNE –

Tajfun 2014 B-BC

Laskara 2017 B-BC

Mazur 2018 AB

Satina 2019 B

Lech 2019 B-BC

– ODMIANY ŚREDNIOPÓŹNE I PÓŹNE –

Jelly 2014 B

BOBOWATE GRUBONASIENNE
Odmiana Rok wpisania na LOZ Typ odmiany

– ŁUBIN WĄSKOLISTNY –
Tango 2019 Niesamokończący
Bolero 2019 Niesamokończący
Samba 2019 Niesamokończący
Regent 2019 Samokończący

– BOBIK –

Amulet 2019 Niesamokończące
niskotaninowy

Fanfare 2019 Niesamokończący
wysotaninowy

e-mail: sdoo.wrocikowo@coboru.pl
www.wrocikowo.coboru.pl

Źródła:
- „Wyniki porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim”

- „Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie warmińsko-
-mazurskim na 2019 rok”

Jak skutecznie zwalczać choroby ziemniaka
Jednym z ważniejszych problemów na plantacjach ziemniaków jest występowanie różnorodnych patogenów wywołu-
jących liczne choroby tej rośliny. Czynnikiem sprzyjającym ich występowaniu jest wegetatywny sposób rozmnażania 
ziemniaka, który powoduje, że jest on szczególnie narażony na ich występowanie. Sprawcy chorób (patogeny) zimują 
w większości w przechowywanych bulwach lub resztkach roślinnych, pozostawionych w glebie i przenoszą się wraz 
z sadzeniakami na rok następny, stanowiąc wiosną źródło zakażenia nowej plantacji.

Stanisław Nawrot 
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olecko

Choroby atakują rośliny ziemniaka na wszystkich etapach 
jego rozwoju, począwszy od sadzeniaka aż do przechowywa-
nego plonu. Rozwój chorób na plantacji wpływa na zmniejsze-
nie plonu roślin na polach (istotną rolę odgrywa tu mokra zgni-
lizna i parch srebrzysty), wolniejszy rozwój roślin (niszczenie 

kiełków przez rizoktoniozę), obniżoną plonotwórczość roślin 
poprzez zmniejszenie ich powierzchni asymilacyjnej (niszcze-
nie naci przez zarazę ziemniaka i alternariozę) czy wreszcie 
straty ilościowe i jakościowe w przechowywanym plonie (mo-
kra i sucha zgnilizna, zaraza ziemniaka).
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Nie trzeba nikogo przekonywać, że ochrona plantacji przed 
chorobami jest konieczna. Zwalczając choroby poprzez ogra-
niczenie ich rozwoju, powinno się stosować przede wszystkim 
działania profilaktyczne.

Bardzo ważnym elementem profilaktycznej ochrony plan-
tacji ziemniaka przed chorobami jest odpowiedni płodozmian. 
Uprawa rośliny poprzedzającej uprawę ziemniaka może wpły-
wać nie tylko na strukturę gleby i zasobność w składniki pokar-
mowe, ale także wpływać na zdrowotność plantacji. W ostat-
nich latach na polach ziemniaczanych uprawianych po rze-
paku pojawił się zupełnie nowy problem zdrowotnościowy – 
zgnilizna twardzikowa. Choroba ta powszechnie występująca 
na rzepaku do tej pory nie była znana w Polsce na roślinach 
ziemniaka. Z kolei uprawa ziemniaka w monokulturze (ziem-
niaka po ziemniakach) będzie sprzyjała występowaniu ryzok-
toniozy. Kolejne lata uprawy ziemniaka na tym samym polu 
sprzyjają wzrostowi populacji grzyba w glebie.

Ważnym elementem ochrony plantacji ziemniaków przed cho-
robami będzie także wybór odporniejszej odmiany ziemniaka do 
uprawy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zarazy ziem-
niaka. Chociaż w asortymencie zarejestrowanych w Polsce od-
mian jedynie 14 proc. ma podwyższoną odporność na tę chorobę, 
to ich uprawa pozwala na ograniczenie liczby stosowanych za-
biegów chemicznych. Najważniejsze znaczenie w ochronie plan-
tacji ziemniaków przed chorobami ma zdrowy sadzeniak, szcze-
gólnie w profilaktyce chorób bakteryjnych. Chora bulwa, także 
z utajoną infekcją, jest jedynym źródłem występowania czarnej 
nóżki na plantacji, a w konsekwencji mokrej zgnilizny w plo-
nie. Rolnik nie może wpłynąć na przebieg warunków meteoro-
logicznych sprzyjających występowaniu choroby (opady, okreso-
wo zalewane pola), ale kwalifikowane sadzeniaki w znacznym 
stopniu mogą wpłynąć na ograniczenie występowania choroby. 

Sadzenie podkiełkowanych lub pobudzonych sadzeniaków 
sprzyja szybszemu rozwojowi roślin, co ma wpływ na ograni-
czenie zarówno ryzoktoniozy (wrażliwy kiełek krócej narażo-
ny jest na atak grzyba z gleby), jak i zarazy ziemniaka (rośliny, 
szczególnie odmian wcześniejszych, zdążą wytworzyć więk-
szość plonu przed epidemią i zniszczeniem naci).

Istotnym zabiegiem ochronnym jest niszczenie źródeł zaka-
żenia. Zabezpieczenie stert odpadowych (przykrycie ich czar-
nymi plastikowymi płachtami) ochrona chemiczna planta-
cji odmian wczesnych przed zarazą, niszczenie samosiewów 
ziemniaka w uprawach następczych w znacznym stopniu mo-
że ograniczyć rozprzestrzenianie się zarazy ziemniaka. Z kolei 
selekcja negatywna (usuwanie chorych roślin wraz z ich plo-
nem z pola) jest ważnym elementem profilaktyki przed czar-
ną nóżką czy rizoktoniozą.

Oprócz zabiegów agrotechnicznych i hodowlanych po-
wszechnie stosuje się ochronę chemiczną, szczególnie w zwal-
czaniu zarazy ziemniaka i alternariozy. Prawidłowo prowadzo-
na ochrona chemiczna w okresie wegetacji z użyciem fungicy-
dów może powstrzymać lub bardzo spowolnić rozwój choroby, 
chroniąc rośliny ziemniaka przed całkowitym zniszczeniem.

Posiadając w ręku dobrą broń, jaką są nowoczesne fungicy-
dy, nie należy zapominać o innym ważnym elemencie ochro-
ny, m.in. terminowości wykonywania zabiegów. Chemiczna 
ochrona przed zarazą może polegać na intensywnym stosowa-
niu fungicydów już od wschodów ziemniaka lub jako ochrona 
zrównoważona, opierać się na prognozowaniu występowania 
patogenu i wykorzystaniu systemów decyzyjnych wspomaga-
jących podejmowanie decyzji o jej rozpoczęciu.

Najlepszym terminem rozpoczęcia ochrony jest termin za-
pewniający profilaktyczną ochronę plantacji (1-2 zabiegi). War-
stwa fungicydu profilaktycznego powinna zapewnić ochronę 
roślin przed kontaktem z zarodnikami zwalczanego patogenu 
wywołującego proces chorobowy. W praktyce najczęściej termin 
pierwszego zabiegu na polu określany jest w sposób uprosz-
czony – wykonuje się go w momencie zwierania roślin w rzę-
dach lub gdy występują pierwsze objawy choroby na planta-
cjach wcześniejszych odmian. Kolejne zabiegi stosuje się w za-
leżności od warunków pogodowych. Przy większym zagroże-
niu rozwoju choroby kolejne aplikacje wykonuje się co 7 (fun-
gicydy kontaktowe) lub 10 dni (fungicydy wgłębne lub ukła-
dowe). W warunkach niesprzyjających chorobie odstępy moż-
na wydłużyć do 10-14 dni.

Program stosowania fungicydów powinien uwzględniać sta-
dium wzrostu roślin w chronionej uprawie. Rozwój roślin na 
plantacji w okresie wegetacji można podzielić na etapy i w za-
leżności od etapu stosować odpowiednią ochronę:
 Okres kiełkowania i wschodów ziemniaka. Zadaniem ochro-

ny w tym okresie jest profilaktyka – ograniczenie możliwości 
zakażeń. Można zastosować fungicydy o działaniu kontak-
towym, przy podwyższonej wilgotności fungicydy o dzia-
łaniu układowym lub wgłębnym.

 Okres szybkiego wzrostu roślin na plantacji. Stosowanie 
zabiegów chemicznych w tym okresie ma przede wszyst-
kim zabezpieczyć ochronę nowych przyrostów. Najbardziej 
przydane w tym czasie będą fungicydy wnikające i prze-
mieszczające się w roślinach, a więc o działaniu układowym 
i wgłębnym.

 Okres kwitnienia, stabilizacji naci. Zadaniem dla fungi-
cydów w tym czasie jest utrzymanie ciągłości prowadzo-
nej ochrony, zapobieganie przedwczesnemu zniszczeniu 
powierzchni asymilacyjnej poprzez ograniczenie rozwo-
ju już istniejących infekcji, jak też zapobieganie nowym za-
każeniom. Intensywność i jakość stosowanych w tym cza-
sie środków ochrony roślin jest uzależniona od warunków 
meteorologicznych.

 Desykacja – zabieg ochrony, która zabezpiecza bulwy przed 
porażeniem przez wirusy, zarazę ziemniaka i rizoktoniozę, 
przyśpiesza osiągnięcie dojrzałości fizjologicznej bulw, po-
woduje lepsze przygotowanie plantacji do zbioru czy zmniej-
szenie uszkodzeń mechanicznych.

Unikanie uszkodzeń mechanicznych to podstawa prawi-
dłowo prowadzonego zbioru bulw ziemniaka. Należy zwrócić 
uwagę na kilka czynników, takich jak wilgotność gleby (wy-
soka zawartość wody w bulwach wpływa na ich podatność na 
uszkodzenia), temperatura gleby (poniżej 8°C bulwy są bar-
dziej wrażliwe na spękania), rodzaj zastosowanego do wyko-
pek sprzętu i doświadczony ich operator.

Przed złożeniem plonu na przechowywanie bulwy należy 
przesuszyć (unikanie chorób bakteryjnych) i poddać je zabie-
gowi kondycjonowania (kilkudniowe przetrzymanie w tempe-
raturze 14-16°C), który umożliwi zabliźnienie się drobnych ran 
(zapobieganie rozwojowi suchych zgnilizn).

Źródło:
- Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie/IHAR w Ra-
dzikowie
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Technologia uprawy gryki
Gryka zwyczajna należy do roślin z rodziny rdestowatych. Jest rośliną jednoroczną o bardzo krótkim okresie wegeta-
cji (70-90 dni) i wielorakim zastosowaniu. Ze względu na wartość nasion i łuski gryka jest bardzo cenna.

inż. Władysław Tyllo
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Gryka to roślina miododajna, owado-
pylna, zapylana w 90 proc. przez pszczo-
ły. Z 1 hektara plantacji można uzyskać 
do 220 kg miodu. Dla prawidłowego ob-
lotu pszczół niezbędne są korzystne wa-
runki pogodowe. Zapylenie kwiatów 
gryki ma także duży wpływ na plono-
wanie. Zalecane jest więc wywożenie uli 
na pola.

Gryka nie należy do rodziny traw, 
lecz rdestowatych, ale zaliczana jest do 
roślin zbożowych ze względu na podob-
ny sposób uprawy i użytkowania. Na-
siona gryki przerabia się na kasze i mą-
kę. Kwitnące rośliny są źródłem rutyny 
i innych związków biologicznie czyn-
nych, ponadto są używane na paszę dla 
bydła. Plewy i słoma swoją wartością po-
karmową zbliżone są do zbóż jarych, mi-
mo to nie wolno używać ich do skarmia-
nia białych zwierząt, ponieważ wywołu-
ją tzw. wysypkę gryczaną..

Właściwości kaszy gryczanej i jej war-
tości odżywcze są znane od dawna. Zna-
li ją już Hunowie, ale jako koczownicy 
nie wprowadzili jej uprawy do Europy. 
Gryka w Europie Środkowej była znana 
w neolicie. W XIII-XIV wieku jej uprawa 
rozpowszechniła się na zachodzie Eu-
ropy. Drobne brązowe ziarenka o trój-
kątnych bokach są owocem niewielkiej, 
dorastającej do 60 cm rośliny wydającej 
pachnące kwiaty barwy od białej – jak 
w „Panu Tadeuszu” opisuje Mickiewicz 
(„gryka jak śnieg biała”) – do różowej. 
Kwitnie w lipcu i sierpniu.

Kasza gryczana ma wiele właściwo-
ści zdrowotnych: obniża poziom chole-
sterolu, reguluje ciśnienie i ma poten-
cjalne działanie przeciwnowotworowe. 
Dzięki znacznej zawartości wielu wita-
min (zwłaszcza z grupy B, PP i E) i skład-
ników mineralnych, zwłaszcza magne-
zu, potasu, żelaza, miedzi i cynku, du-
żej wartości biologicznej białka (wysoka 
zawartość lizyny i innych aminokwa-
sów egzogennych), obecności związ-
ków flawonoidowych (przeciwutlenia-
czy) i znacznej zawartości nienasyconych 
kwasów tłuszczowych kasza ma również 
walory dietetyczne. Zapobiega wielu cho-
robom cywilizacyjnym, jak skleroza, nad-
ciśnienie i zawały serca, choroby nowo-
tworowe oraz dobrze wpływa na spraw-
ność umysłu.

Odmiany gryki uprawiane w Polsce 
to: Hruszowska, niezbyt plenna, zaleca-
na na gleby słabsze, ale nie suche; Kora, 
plenna do uprawy na glebach dobrych, 
Panda i Luba odporne na wiosenne przy-
mrozki; odmiany tradycyjne MHR Koro-
na i MHR Smuga.

Gryka jest rośliną w miarę odporną na 
niskie temperatury. Siew gryki wykonuje 
się, gdy gleba jest wystarczająco nagrza-
na i minie niebezpieczeństwo wystąpie-
nia przymrozków. Optymalna tempera-
tura kiełkowania to 15°C. Wzrost i rozwój 
to temperatura 20°C. Susza i zbyt wysoka 
temperatura niekorzystnie wpływa na roz-
wój szczególnie w okresie kwitnienia, po-
nieważ powoduje zamieranie zawiązków.

Siew gryki wykonuje się siewnikiem 
zbożowym w rzędy 15-45 cm (im więk-
sza odległość, tym możliwość uzyskania 
większych plonów), na głębokość 2-3 cm 
na glebach lepszych i wilgotnych oraz 
4-5 cm na glebach słabych i bardzo su-
chych. Najlepszy termin siewu przypa-
da na 15-25 maja. Norma siewu to 70 kg/
ha na glebach lepszych, 80 kg/ha na gle-
bach słabszych. Przy wysiewie w opóź-
nionym terminie należy zwiększyć ilość 
nasion o 10 kg/ha.

Gryka wymaga gleb o większej ilości 
wody i zasobnych w składniki pokarmo-
we. Pozytywne rezultaty dają gleby kom-

pleksów żytniego dobrego, żytniego sła-
bego, zbożowo górskiego i owsiano-ziem-
niaczano-górskiego. Od siewu do końca 
kwitnienia wymaga zwiększonej ilości 
wody, najmniej potrzebuje w czasie doj-
rzewania nasion. Niekorzystnym zjawi-
skiem dla uprawy gryki są powodujące 
wyleganie silne wiatry.

Gryka jest rośliną niewymagającą in-
tensywnego nawożenia mineralnego ze 
względu na dobre wykorzystanie sub-
stancji pokarmowych zawartych w gle-
bie. Wymagane jest jedynie rozsądne na-
wożenie azotowe, potasowe i fosforowe. 
Nawożenie azotem w przypadku gleb 
o przeciętnej zawartości azotu stosuje 
się po siewie lub wschodach w ilości 30-
40 kg/ha. Na glebach bardzo ubogich 
w azot stosuje się dawkę 50-60 kg/ha, 
przy czym 30 kg/ha wysiewa się przed 
lub po siewie, resztę po wzroście gryki 
do 15-20 cm. Nawożenie fosforem – na 
glebach o średniej zawartości tego skład-
nika stosuje się dawkę w ilości 30 kg/
ha, natomiast na glebach o bardzo ni-
skiej zawartości stosuje się dawkę na-
wet podwojoną. Nawożenie potasem na 
glebach o średniej zawartości stosuje się 
40 kg/ha, na glebach o bardzo niskiej 
zawartości zaleca się zwiększyć dawkę 
dwukrotnie.

Gryka charakteryzuje się odpornością 
na szkodniki i choroby, dlatego nie wy-
maga szczególnej specjalistycznej ochro-
ny. Wykazuje natomiast dużą wrażliwość 
na herbicydy. Dotychczas nie zostały za-
rejestrowane środki do zwalczania chwa-
stów na gryce. Przy planowaniu stosowa-
nia środków ochrony roślin zabieg od-
chwaszczania należy zastosować środek 
doglebowy zaraz po siewie, wykonując 
jednocześnie głębszy siew 4-5 cm na jed-
nakową głębokość.

Najgroźniejszym chwastem w upra-
wach gryki jest komosa biała, gdy nie 
zostanie usunięta w odpowiednim cza-
sie, może stanowić poważne zagrożenie 
w okresie zbiorów: zatyka sita kombajnu 
i poważnie zwiększa wilgotność zbioru. 
Groźna jest również chwastnica jedno-
stronna i włośnica.
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Facelia błękitna – roślina niemal idealna
Facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia Benth) to roślina jednoroczna z rodziny faceliowatych. Osiąga 70 cm wysoko-
ści. Cechami charakterystycznymi tej rośliny są krótki okres wegetacyjny oraz niskie wymagania glebowe. Krajowy re-
jestr prowadzony przez Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) liczy siedem odmian facelii 
błękitnej, z czego pięć zostało stworzonych przez polskich hodowców.

mgr Katarzyna Kania
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ełk

Jak już wspomniano, facelia błękit-
na nie ma zbyt dużych wymagań gle-
bowych. Można ją uprawiać na glebach 
kompleksu żytniego dobrego i bardzo 
dobrego. Optymalne pH gleby powinno 
mieścić się w przedziale 5,6-8,5. Jest rośli-
ną odporną na okresowe susze oraz ni-
skie temperatury, znosi przymrozki na-
wet do -10 st. C. Zalecane nawożenie (na 
1 ha) to 70-100 kg N, 60-80 kg P2O5 i 60-80 
kg K2O. Fosfor i potas stosujemy przed-
siewnie, natomiast azot albo całościowo 
przed siewem, albo w dwóch równych 
dawkach przed siewem i po wzejściu ro-
ślin. Norma wysiewu wynosi 10 kg na-
sion/ha. Nasiona facelii są bardzo drob-
ne, dlatego należy wysiewać je płytko, na 
głębokość 1,5-2 cm. Siew facelii w upra-
wie na nasiona przypada na kwiecień, 
najczęściej jest to druga dekada miesiąca.

Facelię sieje się najczęściej z przezna-
czeniem na paszę dla zwierząt – zielon-
kę lub jako poplon ścierniskowy na prze-
oranie. Dość trudna jest uprawa tej rośli-
ny na nasiona z powodu dużych opadów 
w okresie od kwitnienia do dojrzewania 
roślin. Dobrym przedplonem dla facelii 
uprawianej na zielonkę są zboża, a na na-
siona – rośliny okopowe. 

Warto przyjrzeć się tej roślinie wysie-
wanej jako poplon ścierniskowy. Rolnicy 
coraz chętniej wysiewają poplony, aby 
wzbogacić glebę w materię organiczną. 
Jest to bardzo ważne zwłaszcza w go-
spodarstwach, gdzie w strukturze zasie-

wów dominują zboża. Facelia przyczy-
nia się do wzrostu plonu rośliny następ-
czej. Roślina ta ma bardzo dobrze rozbu-
dowany system korzeniowy, dzięki cze-
mu potrafi pobierać składniki z głębszych 
warstw ziemi. Udowodnione jest jej dzia-
łanie fitosanitarne – skutecznie ogranicza 
występowanie mątwika. Jest również od-
porna na szkodniki i choroby, ponieważ 
nie jest spokrewniona gatunkowo z in-
nymi roślinami. Jako poplon wysiewa-
my ją do połowy sierpnia. W mieszan-
kach można ją wysiewać z takimi rośli-
nami jak: peluszka, wyka siewna, bobik, 
seradela, słonecznik czy gorczyca biała.

Gospodarstwa hodujące bydło mogą 
wykorzystywać facelię jako paszę, po-
nieważ zawiera dużo soli mineralnych, 
zwłaszcza wapnia. Ograniczeniem w ży-
wieniu zwierząt tą rośliną jest jej tenden-
cja do gorzknięcia po zwiędnięciu. Co 
ogranicza jej spożywanie przez przeżu-
wacze tylko do okresu, w którym zaczy-
na kwitnąć. Plon zielonej masy oscyluje 
w granicach 30 ton z ha.

Pisząc o facelii błękitnej, należy wska-
zać, że przede wszystkim jest to roślina 
miododajna. Jej wydajność miodowa mie-
ści się w przedziale 300-400 kg miodu 
z hektara. Jej nektar i pyłek odpowiada 
pszczołom ze względów zarówno smako-
wych, jak i zapachowych. Jej długi okres 
kwitnienia (około 6 tygodni) sprawia, że 
pszczoły mają zapewnione pożywienie 
na długi czas.

Podsumowując, facelia błękitna wy-
daje się niemal idealną rośliną do upra-
wy w polskich gospodarstwach. Jej nie-
zbyt wygórowane wymagania glebowe 
i szerokie zastosowanie sprawiają, że mo-
że być uprawiana zarówno w gospodar-
stwach o uproszczonym zmianowaniu 
jako poplon ścierniskowy lub na zielon-
kę dla przeżuwaczy, jak i w małych go-
spodarstwach jako roślina miododajna. 
Oby piękne fioletowe pola kwitnącej fa-
celii stały się nieodzownym elementem 
krajobrazu polskiej wsi. 

Źródła:
- Red. G. Pruszyński, M. Mrówczyński, Me-
todyka integrowanej ochrony facelii błękit-
nej dla producentów

- Z. Jasińska,A. Kotecki, Facelia błękitna [W:] 
Szczegółowa uprawa roślin, t. 2, PWRiL 
2003.

- www.rynek-rolny.pl
- www.farmer.pl

Gryka jest rośliną nierównomier-
nie dojrzewającą, dlatego trzy tygodnie 
przed planowanym zbiorem kombaj-
nem wykonuje się desykację, w okre-
sie, gdy orzeszki w dolnych gronach 
są brunatne. Kombajn powinien ścinać 
roślinę na wysokość 40 cm, z uwzględ-
nieniem nisko rosnących ziarniaków. 
Po wymłóceniu wilgotne ziarna nale-
ży poddać wstępnemu oczyszczeniu na 
wialni, następnie dosuszyć do wilgotno-
ści 15 proc. Obecnie zarejestrowane do 
uprawy są następujące odmiany: Hru-

szowska, Kora, Luba i Panda. Wszyst-
kie mają podobne wymagania agrotech-
niczne. Odmiana Hruszowska jest nie-
co mniej plenna od pozostałych, a Lu-
ba i Panda są odporniejsze na wiosen-
ne chłody. 

Od stycznia 2014 roku we wszystkich 
państwach Unii Europejskiej obowiązu-
je uprawa gryki zgodna z zasadami in-
tegrowanej ochrony, gdzie pierwszeń-
stwo mają niechemiczne środki ochro-
ny roślin.

Źródła:
- Szczegółowa uprawa roślin, praca zbiorowa 
pod redakcją Jerzego Hersego.

- Zalecenia agrotechniczne, Technologia upra-
wy roślin IUNG, Puławy 2011.

- Lista odmian roślin rolniczych, Słupia Wiel-
ka 2008.

- Uprawa gryki na ziarno. AR Wrocław 
2006.

- B. Skrzypniak, Gryka – technologia upra-
wy, www.wodr.poznan.pl

- R.Krawczyk, Metodyka integrowanej ochro-
ny gryki dla producentów, Poznań 2014.
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Plenność i sposoby rozsiewania się chwastów
Znajomość biologii chwastów jest podstawą ich skutecznego niszczenia. Do niszczenia różnych grup chwastów 
muszą być stosowane różne metody, zależne od sposobu ich rozmnażania się, okresów największej wrażliwości itp.

mgr inż. Zbigniew Rudnicki 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława

Płodność chwastów wielokrotnie przewyższa płodność ro-
ślin uprawnych. W ciągu jednego okresu wegetacyjnego mogą 
bardzo silnie zanieczyścić pola swymi nasionami. Intensyw-
ność rozmnażania się chwastów zależy przede wszystkim od 
warunków siedliskowych, powierzchni życiowej, terminu uka-
zywania się wschodów i długości okresu wegetacji. Nasiona 
chwastów mogą być rozsiewane w różny sposób.

Nasiona gatunków anemochorycznych są roznoszone 
przez wiatr dzięki ich dużej powierzchni w stosunku do 
masy. Są więc nasiona małe, drobne, jakie ma np. rogownica 
pięciopręcikowa czy mak. Występują też takie, które natura 
wyposażyła w zmniejszające ich masę właściwą żeberka lub 
bruzdki, jak np. rumianek pospolity. Niektóre mają rozdęty 
kielich (czerwiec boczny), skrzydełkowaty pierścień (sporek 
polny), skrzydlate wyrostki (pasternak zwyczajny), puch kie-
lichowy (oset), pióropusz włosków ułożony w kształcie spa-
dochronu (żółtlica wolnokwiatowa) albo szczecinowe wyrost-
ki (chaber bławatek).

Nasiona gatunków hydrochorycznych są roznoszone przez 
wodę. Deszcze, potoki i rzeki w czasie zalewów rozprzestrze-
niają niektóre gatunki chwastów, jak np. rdest kolankowaty czy 
szczaw. Są też rośliny, które rozsiewają się za pomocą niełu-
pek opatrzonych lotnym puchem kielichowym, roznoszonych 
i przez wiatr, i przez wodę. Taką rośliną jest nawłoć, której na-
siona zawleczone zostały z Ameryki Północnej. Jest ona rozpo-
wszechniona na plantacjach wikliny.

Do gatunków zoochorycznych zalicza się te roznoszone 
przez zwierzęta. Nasiona i owoce tych gatunków chwastów 
przyczepiają się do sierści zwierząt za pomocą małych kolców 
i haczyków. Niektóre owoce zjedzone przez zwierzęta są prze-

noszone w ich przewodzie pokarmowym i rozsiewają się z ka-
łem po pastwiskach lub są wywożone z obornikiem na po-
la. Liczne drobne nasiona chwastów przechodzą niestrawio-
ne przez przewód pokarmowy. Soki trawienne zwierząt mo-
gą nawet działać pobudzająco na kiełkowanie takich nasion.

Chwasty roznoszone przez człowieka zwie się atropocho-
rycznymi. Najczęściej są to przypadki zanieczyszczeń mate-
riału siewnego. W ten sposób do Europy dostały się już w za-
mierzchłych czasach archeofity, np. kąkol polny czy chaber bła-
watek. Na bliższą odległość człowiek przenosi na ubraniu czy 
obuwiu rozmaite owoce i nasiona chwastów opatrzone kolca-
mi, haczykami lub włoskami czepnymi (np. przytulia czepna, 
uczep trójlistny czy łopian większy).

Ostatnią grupą chwastów są gatunki autochoryczne, któ-
re samorzutnie rozsiewają nasiona w najbliższej okolicy dzięki 
specjalnej budowie owoców. Rozrzut ten sięga 5-6 m i ma nie-
wielkie znaczenie przy przemieszczaniu się i wędrówce roślin. 
Chwasty również rozmnażają się wegetatywnie przez kłącza, 
bulwki, cebule i rozłogi.

Źródła:
- Czubiński T., Paradowski A. Atlas chwastów dla praktyków. Polskie 
Wydawnictwo Rolnicze. Poznań 2018.

- Woźnica Z., Herbologia, podstawy biologii, ekologii, zwalczania 
chwastów. Państwowe Wydawnictwo Rolne i Leśne. Warszawa 
2012.

Tab. 1. Płodność niektórych chwastów

Gatunek
Liczba nasion

z 1 rośliny w sztukach
średnia maksymalna

Owies głuchy (Avena fatua) 138 363

Przytulia czepna (Galium aparine) 375 584

Tobołki polne (Thlaspi arvense) 1 023 6 127

Rzodkiew świrzepa
(Raphanus raphanistrum) 1 462 3 546

Gorczyca polna (Sinapis arvensis) 1 981 6 565

Mlecz polny (Sonchus arvensis) 2 716 7 793

Miotła zbożowa (Apera spica-venti) 2 755 7 663

Szarłat szorstki
(Amaranthus retroflexus) 9 254 668 520

Żołtlica drobnokwiatowa
(Galinsoga parviflora) 14 204 81 041

Mak polny (Papever rhoeas) 36 723 132 791
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Metody sporządzania
pasz objętościowych z traw

Z pasz objętościowych szczególne zna-
czenie ma kiszonka z traw, która stano-
wi podstawę dawki żywieniowej. Jakość 
kiszonki z traw w dużej mierze zależy 
od składu botanicznego runi, ale rów-
nież nawożenia czy czasu koszenia. Wy-
bierając termin koszenia, należy zwrócić 
uwagę na fazę rozwojową roślin. Zaleca 
się fazę kłoszenia dominujących gatun-
ków traw, dlatego przy zakładaniu no-
wych użytków zielonych warto zwrócić 
uwagę na gatunki traw, które dojrzewają 
w podobnym czasie, albo nawet samemu 
stworzyć mieszankę traw odpowiadającą 
naszym wymaganiom. 

Pamiętać również należy o wysokości 
koszenia, traw nie należy kosić zbyt ni-
sko. Zwiększa się co prawda ilość zebra-
nej masy, ale wzrasta zanieczyszczenie 
ziemią, przez co następuje wzrost bakte-
rii kwasu masłowego, który niekorzyst-
nie wpływa na przebieg fermentacji pod-
czas zakiszania. Niskie koszenie niesie ze 
sobą również większą ilość sporów Clo-
stridium, które mogą później się namna-
żać (kontaminacja) w mleku. Dodatkowo 
niskie cięcie może powodować wypada-
nie gatunków traw wrażliwych na krót-
kie cięcie. Aby przyspieszyć podsuszanie, 
stosuje się razem z koszeniem zgniatacze 
pokosu lub jeżeli kosiarka nie jest wypo-
sażona w zgniatacz pokosów, wykorzy-
stujemy przetrząsacz. W celu uzyskania 
paszy dobrej jakości zalecane jest stoso-
wanie środków konserwujących zawiera-
jących w swoim składzie bakterie kwa-
su mlekowego, które wspomagają kon-
serwację.

Kiszonka w sprzyjających warunkach 
po sześciu tygodniach nadaje się do skar-
miania. Wyróżnia się następujące meto-
dy zakiszania traw: 
 Pryzma naziemna jest jednym z naj-

tańszych sposobów magazynowania 
paszy. Nie są tu bowiem konieczne 
żadne nakłady na urządzenia ma-
gazynowe. Umiejscowienie pryzmy 
powinno znajdować się w ciągu pa-
szowym w odległości 25 m od źró-

deł wody, 5 m od granicy działki są-
siedniej. Przy wyborze miejsca składo-
wania należy mieć również na uwa-
dze, aby teren był płaski lub lekko na 
wzniesieniu, aby ewentualne wody 
opadowe nie podsiąkały. Teren pod 
pryzmę powinien być oczyszczony 
z kamieni oraz innych ostrych ele-
mentów. Spód należy wyłożyć folią, 
zmniejszy się przez to zanieczyszcze-
nie paszy oraz ułatwi jej wybieranie. 
Pociętą trawę układa się warstwami 
ok. 40 cm i dokładnie ugniata, sporzą-
dzanie pryzmy powinno trwać moż-
liwie jak najkrócej, do 3 dni. Przykry-
wamy folią i dociskamy dokładnie zie-
mią lub ewentualnie oponami, tak aby 
powietrze nie dostawało się do wnę-
trza pryzmy.

 Zakiszanie w rękawach foliowych jest 
również jedną z metod konserwacji 
pasz zapewniająca minimalne straty 
kiszonki. Ten system pozwala na uło-
żenie rękawa foliowego w dowolnym 
miejscu, jedynym warunkiem jest wy-
równany teren pozbawiony ostrych 
przedmiotów, które mogą uszkodzić 

folię. W rękawach foliowych można 
również zakiszać ziarno kukurydzy 
i innych zbóż, zielonkę z kukurydzy, 
wysłodki. Wadą tego systemu jest to, 
że rękaw foliowy można wykorzystać 
tylko raz, co sprawia, że ten system 
konserwacji jest dosyć kosztowny.

 Zakiszanie w belach jest to podobny 
system do zakiszania w rękawach. Po-
lega na sprasowaniu powiędniętej zie-
lonki przez prasy zwijające, a następ-
nie owinięcie folią przez owijarki. Sys-
tem ten ma plusy i minusy. Korzyści 
to zbiór traw z mniejszego obszaru, 
gdy pogoda zakłóca wykonanie prac, 
przy takim systemie magazynowania 
paszy odchodzą koszty budowy silo-
sów. Minusem są koszty folii potrzeb-
nej do owinięcia bel, czasochłonność 
i pracochłonność produkcji; przy du-
żej powierzchni z jakiej jest zbierana 
trawa, nie jest możliwe skoszenie jej 
i zebranie w odpowiednim terminie.

Źródło:
- „Mechanizacja zbioru i konserwacji pasz 
zielonych” dr inż. Andrzej Roszkowski

Produkcja bydła mlecznego czy mięsnego wiąże się z zabezpieczeniem pasz objętościowych, które są podstawowym 
składnikiem w żywieniu tych zwierząt. Aby uzyskać produkcję na wysokim poziomie i zachować zdrowie bydła, 
niezbędne jest zapewnienie pasz o wysokiej jakości chemicznej i higienicznej oraz właściwej struktury fizycznej.

inż. Emil Kobiela
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Giżycko
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Zainteresowanie alternatywnymi systemami utrzymania drobiu w ostatnich kilku latach związane jest głównie z rosną-
cą popularnością zdrowej żywności. Również w gospodarstwach agroturystycznych często można podziwiać różne 
gatunki domowego ptactwa: kur, gęsi, kaczek, indyków. Przydomowy chów tych ostatnich stosowany jest głównie 
w gospodarstwach rolnych, w których utrzymuje się od kilkunastu do kilkudziesięciu ptaków.

inż. Marianna Staszewska 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno

Odchów młodych indyków

Tydzień przed planowanym przywo-
zem indycząt należy przygotować po-
mieszczenie mające służyć za wychowal-
nię. Musi być oddalone od kurnika, aby 
młode ptaki nie miały kontaktu z doro-
słymi osobnikami. Pomieszczenie nale-
ży umyć i zdezynfekować dwuprocento-
wym roztworem sody kaustycznej, a na-
stępnie wybielić wapnem. Na podłogę 
położyć ściółkę ze słomy żytniej pocię-
tej na 10-centymetrowe kawałki. Źdźbła 
sieczki nie mogą być zbyt krótkie, ponie-
waż indyczęta często próbują je zjadać, co 
najczęściej kończy się zadławieniem. Sło-
ma nie może być spleśniała i stęchła. Że-
by uniknąć nadmiernej wilgoci, na co pi-
sklęta indycze są szczególnie wrażliwe, 
możemy podłogę przed położeniem ściół-
ki posypać superfosfatem (0,5-1 kg na m2 
podłogi).

Na ściółkę w pierwszym okresie wy-
chowu (do 2 tygodni) kładziemy szerokie 
papiery, na których ustawiamy okrągłe 
parawany o wysokości 0,5 m i średnicy 
1 m. Wewnątrz parawanu umieszczamy 
50 indycząt, dla których w dobrze oświe-
tlonym miejscu ustawiamy przemiennie 
trzy tacki do paszy i trzy poidełka. Tacki 
powinny mieć powierzchnię chropowatą, 
aby pisklęta nie ślizgały się i nie wykrę-
cały nóg. Nie można też zmieniać miej-
sca ustawienia poideł i karmideł. Sprzęt 
przed wstawieniem do wychowalni po-
winien być umyty w gorącej wodzie z de-
tergentami i wydezynfekowany np. roz-
tworem Sterinolu. W przypadku zmiany 

sprzętu na inny, większych rozmiarów, 
należy nowy sprzęt wstawić 2-3 dni wcze-
śniej obok dotychczas używanego, aby 
ptaki mogły się do niego przyzwyczaić. 

Nad parawanem na wysokości 40-50 
cm zawieszamy promiennik podczerwie-
ni zabezpieczony od dołu metalową siat-
ką. Na metrze kwadratowym wychowal-
ni można odchować 8-10 indycząt do wie-
ku 8-9 tygodni. W pomieszczeniu służą-
cym do odchowu należy zapewnić rów-
nomierną temperaturę 28-26 stopni C 
w pierwszym tygodniu odchowu, stop-
niowo obniżając ją o 2-3 stopnie tygo-
dniowo, tak aby pod koniec odchowu 
uzyskać temperaturę 16-17 st. C. Tempe-
ratura pod promiennikiem mierzona na 
wysokości 55 cm nad ściółką powinna 
wynosić 37-34 stopni C w pierwszym ty-
godniu odchowu. Od 2. tygodnia tempe-
raturę obniżamy o 2-3 stopnie tygodnio-
wo do 16-17 st. C pod koniec odchowu. 
Oprócz mierzenia temperatury termome-
trem trzeba zwracać uwagę na zachowa-
nie się ptaków. Zbijanie się piskląt w gru-
py świadczy o zbyt niskiej temperaturze 
w pomieszczeniu, a oddalanie się od źró-
dła ciepła o zbyt wysokiej temperaturze.

W pierwszym tygodniu odchowu indy-
ki wymagają stałego oświetlenia, zwłasz-
cza karmideł i poideł. Od 2. tygodnia (je-
żeli nie stosuje się sztucznych kwok w po-
staci żarówek) dzień świetlny stopniowo 
skracamy do 14 godzin, co w tym cza-
sie równa się naturalnemu dniu świetl-
nemu. Wilgotność w pomieszczeniu po-

winna wynosić 65-70 proc. Zawilgocona 
ściółka może być przyczyną powstawania 
u ptaków grzybicy i kokcydiozy. Zbyt ni-
ski poziom wilgotności powoduje wysu-
szenie skóry i błon śluzowych ptaka, co 
prowadzi do świądu, wyskubywania piór, 
kanibalizmu i utraty apetytu.

Ze względu na wysokie zoohigie-
niczne i żywieniowe wymagania indy-
cząt w chowie przyzagrodowym najła-
twiej jest odchować pisklęta kupowa-
ne w kwietniu, maju i czerwcu. W tym 
okresie łatwiej jest utrzymać odpowied-
nią temperaturę w wychowalni, pisklęta 
zaś mogą korzystać z wczesnych wybie-
gów oraz pastwiska i zielonek przez ca-
ły okres odchowu.

Indyczęta wymagają większych ilo-
ści białka, energii, witamin i składników 
mineralnych niż inne gatunki drobiu. Po 
umieszczeniu ptaków w wychowalni na-
leży natychmiast podać im witaminy A, 
D3, C i B12 w wodzie do picia. Dziobek 
każdego pisklęcia zanurza się w wodzie 
z rozpuszczonymi witaminami, a następ-
nie przechyla się jego głowę ku tyłowi, 
aby płyn dostał się do przełyku. Moż-
na też witaminy podać bezpośrednio do 
dzioba przy użyciu wkraplacza. Do pi-
cia zamiast czystej, przegotowanej wody 
zaleca się osłodzone napary z ziół (mię-
ty, rumianku). Dla 10 indycząt wystarczy 
pół szklanki naparu z dodatkiem pół ta-
bletki witaminy C, jednej kropli witami-
ny B12 oraz kilku kropli witamin A+D3. 

Na tackach jako pierwszą paszę poda-
jemy drobne kasze i płatki owsiane. Po-
nieważ pisklęta chodzą po tackach z pa-
szą, zanieczyszczając je kałem, sypiemy 
im niewielkie ilości karmy i często tace 
opróżniamy, aby zapobiec zjadaniu kału. 
W pierwszym dniu należy dokładnie ob-
serwować zachowanie piskląt. Niektóre 
indyczęta nie mogą znaleźć paszy i wody. 
Takie pisklęta należy stawiać na tackach 
z karmą, aby nauczyły się jeść, a także za-
nurzać im dzioby w poidełkach.

Od drugiego dnia pasza powinna być 
bardziej urozmaicona i przygotowana 
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W chowie i hodowli bydła mlecznego cechami funkcjonalnymi, które mają znaczny udział w obniżeniu kosztów produk-
cji, są: odporność i zdrowotność, rozród, budowa i zdrowotność wymion oraz zdrowotność i budowa kończyn. Zdrowe 
kończyny u krów są gwarantem produkcji mleka w gospodarstwie, ponieważ uraz kończyny powoduje spadek wydajności 
i jakości mleka lub w skrajnych przypadkach eliminację sztuki ze stada.

mgr inż. Arkadiusz Grędziński 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Hodowco, wiosną pamiętaj o racicach!

Z technicznego punktu o kończyny 
zwierząt możemy zadbać poprzez ogra-
niczenie powierzchni śliskich, nierów-
nych w oborze. Jednak w największym 
stopniu mamy wpływ na zdrowotność 
racic u bydła poprzez zabieg pielęgnacyj-
ny, jakim jest korekcja racic. Należy pod-
kreślić, że zabieg ten w chowie i hodowli 
bydła jest bardzo ważny, ponieważ zmia-
ny, jakie mają miejsce w podstawie koń-
czyn u krów, są przyczyną bólu oraz złe-
go jej samopoczucia. Następstwem tego 
jest wydłużenie czasu leżenia, a skróce-
nie czasu pobierania paszy, co przekła-
da się na spadek wydajności sztuki na-
wet o 20 proc.

Róg kopytowy u bydła przyrasta śred-
nio 5-7 mm miesięcznie uwzględniając 
jednocześnie jego ścieranie. Tempo ściera-
nia rogu kopytowego na powierzchniach 
miękkich i wilgotnych jest niższe, a wyż-
sze na powierzchniach suchych i twar-
dych (utrzymanie na rusztach). Nadmier-
ny przyrost rogu racicowego usuwamy 
podczas zabiegu korekcji racic, podczas 
którego powinno się skorygować racicę 
w przypadku bydła mlecznego do na-
stępujących wielkości (orientacyjnych, rys):
 wysokość ściany przedniej około 7,5 cm 
 wysokość piętki 2,5-4,5 cm (u star-

szych krów niższa),
 grubość rogu podeszwy około 7 mm,

 nachylenie ściany przedniej do pode-
szwy kończyny: przedniej 50-55°, tyl-
nej 45-50°,

 przekątna racicy 12-14 cm,

W stadach bydła mlecznego pierwsze-
go zabiegu, a w zasadzie przeglądu racic 
zaleca się dokonać u zwierząt w wieku 
12-16 miesięcy. Pozwoli to na wyelimino-
wanie zwierząt z wadami postawy, które 
dyskwalifikują jałówki jako przyszłe kro-
wy. Pierwsza typowa korekcja racic u by-
dła ma miejsce w wieku 18-20 miesięcy. 
Od tego czasu zabiegi korekcji racic za-
leca się wykonywać dwa razy do roku: 
wiosną i jesienią. Przy pastwiskowo-al-
kierzowym utrzymywaniu zwierząt ko-
rekcję racic powinno wykonać się na oko-
ło 4 tygodnie przed rozpoczęciem oraz 
tuż po zakończeniu wypasu. Zabieg ko-

rekcji przeprowadzony na 3-4 tygodnie 
przed okresem pastwiskowym ma na ce-
lu zwiększenie grubości podeszwy raci-
cy z tytułu zmiany podłoża.

Zabieg korekcji racic powinien zostać 
przeprowadzony przez osoby wykwalifi-
kowane w tym kierunku. Zabiegi wyko-
nywane przez osoby nieposiadające wie-
dzy na temat tego, co robią, mogą dopro-
wadzić do okaleczenia zwierzęcia, wsku-
tek czego mamy efekt odwrotny do za-
mierzonego. 

Podsumowując, systematyczne prze-
prowadzenie zabiegu korekcji zapobie-
ga występowaniu schorzeń racic u krów.

Źródło:
- M. Gołębiewski. Korekcja Racic. 2016. 
WMODR z siedzibą w Olsztynie

Rys. Model wzorcowy racicy krowy 
mlecznej

45-50O

2,5-4,5 cm

7,5 cm

z koncentratu białkowego i pasz gospo-
darskich. Także od tego okresu można 
do żywienia wprowadzić gotowane jaja, 
drobno posiekane i wymieszane z ciętą 
zieleniną (młoda pokrzywa, szczypiorek, 
a wczesną wiosną cięta cebula, liście pie-
truszki, tarta marchew). Od piątego dnia 
życia jaja zastępujemy twarogiem, tak-
że wymieszanym z posiekaną zieleniną.

Od drugiego tygodnia życia podsta-
wą żywienia indycząt są śruty zbożowe 
(oprócz żytniej) wymieszane w różnych 
proporcjach ze zsiadłym mlekiem i zie-
lonkami lub koncentratem. Z zielonek, 
obok wcześniej wymienionych, należy 
podawać młodą lucernę lub koniczynę 

oraz źdźbła młodych zbóż. W tym okre-
sie tacki zamieniamy na korytka. W od-
dzielnych korytkach zadaje się żwirek 
i mieszankę mineralną. Do stałej dyspo-
zycji ptaków musi być także woda, którą 
należy wymieniać trzy razy dziennie. Za-
leca się podawać wraz z wodą witaminy. 
Około 10. dnia życia należy wraz z wodą 
podać pisklętom szczepionkę przeciwko 
pomorowi rzekomemu. 

W piątym tygodniu życia, po opierze-
niu grzbietu, można w ciepłe pogodne 
dni stopniowo przyzwyczajać indyczęta 
do przebywania i żerowania na wybie-
gach, chroniąc je przed przemoczeniem 

i kontaktem z drobiem dorosłym. U pra-
widłowo żywionych i pielęgnowanych 
indycząt między 6. a 8. tygodniem ży-
cia pojawiają się korale. W czasie kora-
lenia ptaki są osłabione i bardzo podat-
ne na choroby. Dlatego też w tym okre-
sie musimy szczególnie dbać o higienę 
pomieszczeń oraz świeżość i urozmaice-
nie paszy. Wykoralone indyki są bardziej 
odporne na choroby i osiągają masę cia-
ła około 2 kg.

Źródła:
- Przydomowy chów indyków Anna Wilka-
nowska, 2012

- Zbiór materiałów z własnej biblioteki
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Spotkanie szkoleniowe hodowców
bydła mlecznego z obszaru EGO
Chociaż w województwie warmińsko-mazurskim skup mleka w 2018 r. zmniejszył się najbardziej (598,3 mln l)*, 
to rolnictwo w naszym regionie zdecydowanie nie ma się czego wstydzić i bez problemu może konkurować z za-
chodnimi hodowlami.

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

22 marca w Mazurskim Dworze w Olecku odbyło się spo-
tkanie szkoleniowe hodowców bydła mlecznego z subregio-
nu EGO, czyli powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. 
W spotkaniu uczestniczyło około 80 osób: hodowców, przed-
stawicieli samorządów i firm pracujących na rzecz rolników 
i rolnictwa.

Celem było podsumowanie wyników oceny wartości użyt-
kowej bydła mlecznego za 2018 rok, porównanie osiągnięć wo-
jewództwa do reszty kraju oraz uhonorowanie najlepszych 
spośród hodowców, a także wymiana doświadczeń w zakre-
sie organizacji bazy paszowej i z codziennej, hodowlanej pracy. 
Spotkanie miało uroczysty charakter. Gośćmi byli poseł, czło-
nek sejmowej komisji rolnictwa Jerzy Małecki oraz Mirosław 
Borowski, wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mleczne-
go w Olsztynie przyznał cztery złote odznaki zasłużonych dla 
hodowli bydła mlecznego. Otrzymali je: Robert Nowacki, dy-
rektor oleckiego Oddziału WMODR z siedzibą w Olsztynie, Je-
rzy Skorupski, prezes OSM w Olecku, Dawid Bondarenko, kie-
rownik Biura Powiatowego WMIR w Olecku, i Grzegorz Wojt-
kielewicz, dyrektor Oddziału SHiUZ w Olecku. Nagrodzono 
też najlepszych hodowców powiatów EGO za najwyższą prze-
ciętną wydajność mleka od jednej krowy. Wśród wyróżnio-
nych obór przeciętna wydajność kształtowała się w granicach 
od 8 822 kg mleka w powiecie gołdapskim do 10 767 kg mle-
ka w powiecie ełckim.

Wszystkim nagrodzonym doskonałych wyników gratu-
lował Andrzej Steckiewicz, wiceprezydent Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła Mlecznego. Podkreślił, że federacja działa 
tak, aby w jak największym stopniu miała służyć swoją po-
mocą w codziennej pracy hodowcom i producentom mleka, 
zapewniając im jak najlepsze narzędzia wspierające ich dzia-

łania. Wyniki oceny wartości użytkowej bydła za 2018 rok po-
twierdzają, że wysiłki hodowców przynoszą oczekiwane re-
zultaty, co potwierdza chociażby wzrost wydajności mlecznej 
od utrzymywanych w województwie warmińsko-mazurskim 
krów. Świadczy to o tym, że krowy utrzymywane przez war-
mińsko-mazurskich hodowców charakteryzują się bardzo wy-
sokimi walorami genetycznymi i produkcyjnymi, a także tym, 
iż ich właściciele potrafią umiejętnie ten potencjał wykorzy-
stać. Gratulacje i upominki przekazali również przedstawicie-
le samorządów powiatowych i gminnych, wyrażając ogromny 
szacunek dla producentów, którzy swoimi osiągnięciami wy-
różniają powiaty i gminy EGO, a także i całe województwo.

Hodowcom przygotowano dużą dawkę najnowszych wia-
domości, między innymi z zakresu badania cielności, zarzą-
dzania stadem oraz technologii uprawy kukurydzy i traw. 
Najważniejsze kroki do osiągnięcia wysokich plonów kuku-
rydzy przedstawił w krótkim wystąpieniu pt. „Kukurydzę 
siejmy nie za gęsto” Ryszard Wojciechowski, promotor fir-
my Pioneer w Polsce północno-wschodniej. Powiedział, że 
pod kukurydzę najlepsza jest orka zimowa, natomiast zabie-
gi wiosenne należy ograniczyć do minimum. Wystarczy za-
stosować agregat uprawowy ciężka brona plus wał strunowy. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wiosną narzędzi aktywnych 
i kultywatorów o łapach sprężystych, ponieważ zbyt głęboko 
spulchniają glebę, co powoduje opóźnione i nierównomier-
ne wschody. Twierdził, że najlepsze warunki do kiełkowa-
nia i wschodów daje umieszczenie nasion na twardym i wil-
gotnym podłożu oraz przykrycie cztero-, pięciocentymetro-
wą warstwą ciepłej gleby.

Kukurydzę należy wysiewać od 15 kwietnia do 15 maja, kie-
dy temperatura na głębokości siewu osiąga 8-10 stopni. Na gle-
bach ciężkich siać na głębokość 4-5 cm, a na lekkich 5-6 cm. Jeże-

Organizatorzy i odznaczeni złotą odznaką

Najlepsi hodowcy w powiecie oleckim, Robert Racis Starostwo w Olec-
ku, Regina Milewska PFHIPBM
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li chodzi o gęstość siewu, to należy zawsze przestrzegać zaleceń 
producenta nasion, trzymając się zasady: nie za gęsto! Rzadszy 
siew jest mniejszym błędem niż zbyt gęsty, zwłaszcza w latach 
suchych. Zalecana obsada roślin na hektar dotyczy ilości roślin 
przy zbiorze. Przy siewie należy zwiększyć ilość wysiewanych 
nasion, uwzględniając zdolność kiełkowania oraz ewentualne 
straty. Zwiększona norma wysiewu nie powinna przekraczać 
5-10 proc. oczekiwanej obsady przy zbiorze. Na glebach lżej-
szych należy przyjmować dolną granicę gęstości, na cięższych 
górną. Siać należy wyłącznie siewnikiem punktowym (pneu-
matycznym lub mechanicznym), rozstawa rzędów 75-80 cm. 

Natomiast Polska Federacja Bydła poinformowała o tym, że 
umożliwia hodowcom nową, bardzo atrakcyjną usługę – ba-
danie cielności testem PAG. Od stycznia hodowcy pod oceną 
mogą zlecać badania cielności krów z próbek mleka pobranego 
w czasie próbnych dojów. Badanie to opiera się na określeniu 
glikoprotein ciążowych (ang. pregnancy associated glycopro-
teins – PAG) i możliwe jest już począwszy od 28. dnia po po-
kryciu i od 60 dni po ostatnim wycieleniu. Badaniu na cielność 
będą podlegały krowy wytypowane przez hodowcę, a spełnia-
jące oba powyższe warunki łącznie. Podano również informa-
cję o możliwości testowania nowego programu do zarządzania 
stadem bydła przy pomocy aplikacji internetowej, pozwalają-
cej na rejestrację zdarzeń w oborze, np. inseminacje, ruje, wy-
cielenia, badania na cielność, ubycia, leczenie, BCS, prowadze-
nie kalendarza prac, kontrolę wydajności, przeglądanie analiz 
oraz tworzenie zestawień informacji o zwierzętach. Rejestro-
wane są także informacje z oceny wartości użytkowej bydła. 

Na zakończenie hodowców bydła mlecznego zaproszono na 
kolejną uroczystość, która odbędzie się tym razem w gminie 
Wieliczki w święto Konstytucji 3 maja.

Dołączamy się do gratulacji i podziękowań hodowcom, któ-
rzy osiągnęli wyróżniające się wyniki w roku 2018, natomiast 
współorganizatorom i partnerom składamy gorące podzięko-
wania za miłą współpracę.

Źródła:
- www.agropolska.pl
- zdjęcia: Dariusz Josiewicz, źródło: gazetaolecka.com

HODOWCY POWIATU EŁCKIEGO

Lp. Hodowca Miejscowość Przeciętna 
liczba krów

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Kg mleka Tłuszcz (%) Białko (%)
1 Wąziewski Marek Marcinowo 100 10 767 3,98 3,37

2 Gładyszewski Karol Golubka 77 10 435 3,90 3,34

3 Tokarzewski Zbigniew Woszczele 47 10 391 4,29 3,53

4 Denert Zbigniew Kalinowo 196 10 049 3,81 3,34

5 Kowalski Krzysztof Romanowo 18 9 952 4,51 3,37

HODOWCY POWIATU GOŁDAPSKIEGO

Lp. Hodowca Miejscowość Przeciętna 
liczba krów

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Kg mleka Tłuszcz (%) Białko (%)
1 Bombała Józef Żabin 14 8 822 4,50 3,25
2 Repow Henryk Marlinowo 37 8 404 3,88 3,32
3 Kowalewski Tomasz Redyki 127 8 297 4,02 3,37
4 Kina Józef Grodzisko 25 8 270 4,22 3,27
5 Brodowski Marcin Skocze 51 8 244 3,97 3,30

HODOWCY POWIATU OLECKIEGO

Lp. Hodowca Miejscowość Przeciętna 
liczba krów

Przeciętna wydajność od jednej krowy

Kg mleka Tłuszcz (%) Białko (%)
1 Borowski Mirosław Niedźwiedzkie 85 10 585 3,86 3,36
2 Gontar Mirosław Urbanki 39 10 453 3,92 3,32
3 Sawicki Wiesław Kukowo 46 10 272 3,86 3,29
4 Borowski Romuald Cicha Wólka 102 10 109 4,01 3,40
5 Wróblewski Grzegorz Dąbrowskie 105 9 047 4,07 3,22
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Mój ślimaku, pokaż różki
We wsi Sobiewola w gminie Kisielice od 2017 r. funkcjonuje hodowla ślimaka Helix aspersa Müller (ślimak śródziem-
nomorski). Cała produkcja, a w tym roku ma to być siedem ton, trafia do zagranicznych odbiorców, głównie do Francji, 
Włoch, Portugalii, Hiszpanii.

inż. Karol Podgórski 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława

Gatunek ten charakteryzuje się śred-
nicą muszli od 25 do 30 mm, wagą mię-
dzy 6 a 15 g. Ślimaki Helix aspersa osiąga-
ją dojrzałość płciową w wieku 5-6 miesię-
cy i znoszą około 100 sztuk jaj. Ślimaki 
tego gatunku są jadalne, lecz w naturze 
są pod całkowitą ochroną gatunkową. Są 
chętnie kupowane przez konsumentów ze 
względu na to, że nie wymagają patrosze-
nia oraz oddzielania worka trzewiowego. 
Można jeść je w całości, odrzucając tylko 
muszlę. Ciekawostką jest, że te tzw. ma-
łe szare ślimaki są ślepe i głuche, lecz po-
siadają czułki, które stanowią „nos”, bar-
dzo silnie rozwinięty nabłonek nosowy, 
i w efekcie mięczak jest w stanie ziden-
tyfikować cel z nawet ponad 100 metrów.

Samo ślimacze mięso jest niskokalo-
ryczne, ma ok. 90 kcal na 100 gramów, 
za to zawiera sporo witamin z grupy B, 
wapń, potas, żelazo, magnez, cynk, se-
len, kwas linolowy i linolenowy. Ich mię-
so jest chude i kruche, wykorzystywa-
ne zwykle do przystawek, ale i zup, so-
sów, zapiekanek, podawane zwyczajowo 
z białym winem.

Hodowlą w Sobiewoli zajmuje się Ane-
ta Bunkowska wraz z narzeczonym Ra-
dosławem Jankowskim. W tym sezonie 
planują wyhodować 7 ton na powierzch-
ni 35 arów. Ślimaki trafiają głównie na 
rynek zagraniczny, tj. do Francji, Włoch, 
Portugalii, Hiszpanii. Sukces tej hodow-
li może być inspiracją dla czytelników. 

– Pani Aneto, dlaczego zdecydowała 
się pani na hodowlę ślimaka?

– Pomysł na rozpoczęcie hodowli śli-
maków zrodził się podczas kilkuletniego 
pobytu za granicą. Planowaliśmy powrót 
do Polski i szukaliśmy pomysłu na własny 
biznes. Podczas jednej z rozmów znajo-
my zapytał nas, czy słyszeliśmy kiedykol-
wiek o takiej hodowli. Zaczęliśmy intere-
sować się tym tematem, a że dysponowa-
liśmy wolnymi budynkami gospodarczy-
mi oraz gruntami rolnymi, decyzja o pod-
jęciu wyzwania nastąpiła szybko. 

– Jak wygląda produkcja oraz przy-
gotowanie do sprzedaży ślimaka?

– Sezon hodowlany rozpoczyna się 
na przełomie lutego i marca. Pierwszym 
etapem jest reprodukcja, czyli rozmna-

żanie (ten etap można pominąć, kupu-
jąc kokony lub małe ślimaki, które wy-
puszcza się od razu na pole). Potrzeb-
ne jest do tego pomieszczenie, które po-
winno być odpowiednio ogrzewane, na-
wilżane oraz wentylowane. W tym ce-
lu w naszej reproduktorni użyliśmy 
specjalnych sterowników sprzężonych 
z systemem nawadniania i ogrzewania, 
które w razie potrzeby otwierają lub 
zamykają dostęp do zamgławiaczy lub 
ogrzewania. Konieczne są także spe-
cjalne stoły, na których ślimaki będą 
się rozmnażać.

Najpierw należy wybudzić ślimaki, 
które po zimie są zahibernowane. W tym 
celu wystarczy polać je letnią wodą. Po 
około tygodniu, maksymalnie dwóch śli-
maki zaczynają łączyć się w pary i ko-
pulują. Należy wtedy rozstawić doniczki 
z mieszanką odkwaszonego torfu i nie-
wielkiej ilości kredy. Zapłodniony ślimak 
tworzy w ziemi małą jamkę, do której 
składa kokon (kokony składają się zwy-
kle ze 80-120 jajeczek).

Następnie kokony umieszcza się 
w styropianowych tackach i po około 
10 dniach następuje wylęg. Ślimaki, któ-
re wylęgną się przed ustaniem pierw-
szych przymrozków, trafiają do tunelu 
foliowego. Etap ten można pominąć, roz-
poczynając reprodukcję później. W po-
łowie maja ślimaki zostają przeniesione 
na pole. Aby można to było uczynić, na-
leży je najpierw odpowiednio przygoto-
wać. Konieczne jest ogrodzenie oraz sys-
tem zraszania, gdyż ślimaki potrzebują 

codziennego nawadniania, w szczegól-
ności w okresie letnim. Ogrodzenie zro-
bione jest u nas z agrotkaniny zabezpie-
czonej tabletkami solnymi, aby uniemoż-
liwić ślimakom ucieczkę.

Pole należy wysiać rzepikiem perko, 
ponieważ stanowi dla ślimaków zarów-
no pożywienie, jak i ochronę przed słoń-
cem. Niezbędne jest również umieszcze-
nie na polu drewnianych palet, na któ-
re sypie się dodatkowo wysokobiałkową 
paszę oraz kredę. Zbiory rozpoczynają 
się, kiedy większość ślimaków jest doj-
rzała, czego oznaką jest charakterystycz-
ne wywinięcie na muszli. Zebrane śli-
maki myje się przez 3 dni, aby całkowi-
cie się wypróżniły i ich układ pokarmo-
wy był czysty.

Kolejnym etapem jest suszenie, ponie-
waż aby ślimaki nadawały się do sprze-
daży, muszą być zahibernowane. Następ-
nie trzeba je wyselekcjonować na odpo-
wiednie klasy. Sezon kończy się jesienią, 
okres zimowy pozostaje wolny.

Warto więc może zastanowić się nad 
hodowlą ślimaka, bo jest na nie duży po-
pyt. A w razie pytań i wątpliwości, za-
praszam do kontaktowania się z właści-
cielką farmy w Sobiewoli poprzez pocz-
tę elektroniczną – adres email: snailsfarm.
kisielice@gmail.com.

Źródła:
- ecosnailsfarm.pl/slimak-srodziemnomorski
- smakowityblog.pl/2015/02/slimaki.html
- zdjęcia: Aneta Bunkowska
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Ciepło jak w ulu

Pszczoła miodna, podobnie jak inne 
owady, jest organizmem zmiennociepl-
nym i może wylatywać z ula nawet przy 
temperaturze powietrza wynoszącej 6°C, 
ale szybko może wtedy ulec wychłodze-
niu i zdrętwieć, czyli nie powróci do 
ula. Jednak w swoim gnieździe pszczo-
ła miodna jako owad społeczny aktyw-
nie kształtuje warunki cieplne. 

Zimą wewnątrz ula, w którym znaj-
duje się na plastrach rodzina pszczela 
i otwarty jest otwór wylotowy, powietrze 
w dolnej części plastrów niezajmowanej 
przez pszczoły (czyli przy dennicy) może 
mieć temperaturę równą tej, jaka panuje 
na zewnątrz. Przy silnych mrozach po bo-
kach plastrów i przy ich górnych belecz-
kach okresowo może utrzymywać się za-
szronienie. Jednakże w strefie przebywa-
nia pszczół (tworzących w uliczkach mię-
dzy plastrami tzw. kłąb zimowy) w okre-
sie od wystąpienia przymrozków, czy-
li zwykle końca października do najczę-
ściej końca stycznia, utrzymywana przez 
robotnice temperatura powietrza wynosi 
od 10°C na powierzchni kłębu do ok. 22°C 
w jego części centralnej, gdzie wśród ro-
botnic znajduje się matka pszczela. Zwy-
kle na przełomie stycznia i lutego tempe-
ratura w tej strefie podnoszona jest przez 
robotnice do 35°C i matka pszczela składa 
tutaj w pustych komórkach pierwsze jaja. 

W miarę zbliżania się wiosny po-
wierzchnia plastrów zajmowana przez 
jaja, larwy i poczwarki (rozwijający się 
czerw) może stopniowo wzrastać, jed-
nak składanie jaj przez matkę przy wy-
starczającym zasobie pierzgi i dostępno-
ści wody nasila się zwykle po pierwszej 
dekadzie marca, czyli po wiosennym ob-
locie rodzin pszczelich. Liczba jaj składa-
nych przez matkę pszczelą wynika z in-
tensywności odżywiania jej mleczkiem 

pszczelim przez pielęgnujące ją robot-
nice, które z kolei wyraźnie aktywizu-
ją się wraz ze wzrostem temperatury ze-
wnętrznej i dopływem do rodziny świe-
żego pyłku i nektaru.

Mechanizm podnoszenia temperatury 
gniazda w strefie wychowu czerwiu wią-
że się z wytwarzaniem ciepła przez robot-
nice poprzez stosunkowo słabe drgania 
mięśni ich skrzydeł. Jednostajnie aktyw-
ne mięśnie pracujące w przeciwnych kie-
runkach nie skutkują ruchami skrzydeł, 
ale powstające wibracje wprowadzają ca-
łą pszczołę w drgawki i powodują nagrze-
wanie się jej ciała. To ciepło przechodzi do 
otoczenia i daje wzrost temperatury, która 
w przypadku czerwiu zasklepionego mu-
si wynosić średnio 35°C. Pomiar tempe-
ratury przez robotnice następuje poprzez 
dotykanie czułkami powierzchni zaskle-
pionych komórek ze starszymi larwami 
i poczwarkami. Jeśli temperatura odbie-
ga od wymaganej o 1°C, to zaopatrzona 
w pokarm robotnica przyciska swój tu-
łów do wieczka komórki i w tym położe-
niu trwa nieruchomo nawet przez 30 mi-
nut z wyprostowanymi przed sobą czuł-
kami dotykającymi powierzchni zaskle-
pu. W tym okresie ciało takiej robotnicy 
osiąga temperaturę nawet 43°C i przeka-
zuje swoje ciepło nie tylko do znajdującej 
się pod nią poczwarki, lecz także w pozo-
stałych kierunkach. Inne robotnice, nieak-
tywne w tak przebiegającej produkcji cie-
pła, tworzą w tym czasie gęste skupiska 
na komórkach z czerwiem i w ten sposób 
chronią go od nadmiernej utraty ciepła. 

Po wyjęciu ramki z ula można zauwa-
żyć, że w zdrowych rodzinach pszczelich 
pośród komórek z czerwiem występują 
pojedyncze puste komórki (5-10 proc.), 
które także mogą być wykorzystywane 

przez robotnice ogrzewające czerw. Wów-
czas ustawiają się głową do dna komór-
ki i przez jej ściany znacznie efektywniej 
przekazują produkowane ciepło wszyst-
kim sześciu poczwarkom znajdującym 
się w przylegających komórkach.

Patrząc na pasiekę oczyma smako-
sza miodu oraz pszczelarza, trzeba mieć 
świadomość, że utrzymanie przez zmien-
nocieplne organizmy pszczół stosunko-
wo wysokiej temperatury w gnieździe 
rodziny pszczelej wychowującej czerw 
pochłania w jej bilansie pokarmowym 
aż 2/3 nektaru i miodu zużywanego na 
własne potrzeby w ciągu lata.

Bytowanie pszczół miodnych w na-
szej strefie klimatycznej może okresowo 
wiązać się z upałami, które do utrzyma-
nia optymalnej ciepłoty w ulu wymaga-
ją chłodzenia jego wnętrza. Od wiosny 
do jesieni pszczoły prowadzą aktywną 
wymianę powietrza wewnętrznego, aby 
usunąć z niego wydychany dwutlenek 
węgla i parę wodną. Jednak w okresie 
upałów może zachodzić potrzeba celo-
wego obniżenia temperatury wewnątrz 
ula, aby uniknąć szkodliwego przegrza-
nia gniazda. W tym zakresie pszczoły 
postępują podobnie jak służby miejskie 
spryskujące czasami wodą ulice miasta. 
Wyspecjalizowane robotnice wylatują do 
pobliskich zbiorników wodnych i na ich 
brzegu pobierają do swego wola miodo-
wego wodę, którą po przyniesieniu do 
ula rozprowadzają cienką warstwą na 
krawędziach lub zasklepach komórek. 
Poprzez wymuszanie przez robotnice ru-
chami skrzydeł dodatkowego przepływu 
powietrza w ulu następuje przejście tej 
wody w stan pary wymagające zużycia 
z otoczenia energii w postaci tzw. ciepła 
parowania. Skutkiem takiej pracy pszczół 
jest pożądane ochłodzenie wnętrza ula.

Zdarzyło mi się kiedyś usłyszeć takie porównanie i nie wiem, w jakim stopniu jest „przysłowiowe”. Śpieszę jednak 
z wyjaśnieniem, że nie w całym ulu zajmowanym przez rodzinę pszczelą zawsze jest tak miło i przyjemnie. Oczywiście 
wyjątkowo traktowana pod tym względem jest pszczela matka.

dr inż. Ryszard S. Pałach 

Bieżące Informacje nr 5 [357]    Maj 2019 29

przy zagrodzie



Akwakultura
– chów i hodowla organizmów wodnych
Zgodnie z sugestiami naszych czytelników zainteresowanych tematyką rybacką w niniejszym artykule postaram się napi-
sać coś na temat chowu i hodowli ryb. Bijąc się w piersi, muszę szczerze przyznać, iż temat ten nieco ostatnio zaniedba-
łem, większość uwagi skupiając na problemach wód otwartych. Dlatego niniejszy artykuł w całości poświęcę akwakultu-
rze. Ponieważ jest to artykuł otwierający tę tematykę, będzie bardziej ogólny. W następnych szczegółowo omówię wybrane 
problemy chowu i hodowli ryb.

dr inż. Tomasz Kajetan Czarkowski 
Ichtiolog WMODR z siedzibą w Olsztynie

„Przekonałem się, że główną przeszkodą do dobrego prowa-
dzenia rybołóstw jest brak praktycznej wiedzy fachowej”

– Józef Kossowski (1921)
przedwojenny hodowca ryb i patriota, który honorarium za książkę 
„Karp w stawach naszych” przeznaczył na Plebiscyt Górnośląski

Akwakultura to nic innego jak pojęcie oznaczające chów 
i hodowlę organizmów wodnych (głównie ryb, skorupiaków 
i mięczaków) za pomocą technik opracowanych w celu zwięk-
szenia produkcji owych organizmów powyżej naturalnej zdol-
ności środowiska. Dokumenty UE (rozporządzenie Rady WE 
NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie EFR) dodają 
do tej definicji, że organizmy te muszą pozostawać własnością 
osoby fizycznej (ew. prawnej) w ciągu całego stadium hodow-
li lub chowu, do odłowu włącznie.

Akwakultura nie jest jednorodną gałęzią gospodarki, dzieląc 
się na wiele drobniejszych sektorów. Przede wszystkim akwakul-
turę należy podzielić ze względu na rodzaj środowiska, w któ-
rym jest prowadzona. Na świecie uprawia się akwakulturę za-
równo w wodach słodkich, jak i słonych (tzw. marikultura). Po-
nieważ nasz kraj ma ograniczony dostęp do wód słonych (Bał-
tyk jest najmniej zasolonym morzem na świecie), marikultura 
jest praktycznie nieuprawiana w Polsce. Natomiast akwakultu-
rę słodkowodną można podzielić na typy według zastosowa-
nych technologii produkcji. Obecnie można wyróżnić sześć pod-
stawowych typów akwakultury słodkowodnej (Cejko i in. 2014):
 Klasyczna akwakultura w stawach ziemnych (tzw. gospo-

darka karpiowa)
 Akwakultura w systemach przepływowych (tzw. gospodar-

ka pstrągowa)
 Akwakultura w systemach recyrkulacyjnych (tzw. chów ba-

senowy)
 Akwakultura w sadzach i klatkach (tzw. chów sadzowy)
 Akwakultura w systemach łączonych
 Wylęgarnictwo i podchowalnictwo

Zdecydowanie najstarszą formą akwakultury jest chów i ho-
dowla ryb w stawach ziemnych, która była uprawiana już 
w starożytności. Chińczycy jako naród pracowity i pragmatycz-
ny już w VI w. p.n.e. budowali pierwsze stawy rybne. W staro-
żytnej Europie prym w zakładaniu małych zbiorników hodow-
lanych wiedli Rzymianie, jednak w odróżnieniu od Chińczy-
ków gnuśni i mało praktyczni mieszkańcy Cesarstwa Rzym-
skiego czynili to głównie z przyczyn estetycznych. Rozwój ry-
bactwa stawowego w Europie nastąpił dopiero we wczesnym 

średniowieczu, a sprzyjała temu ekspansja chrześcijaństwa 
i promowanie postów. Najstarsze wzmianki o profesjonalnym 
chowie ryb w stawach ziemnych, pochodzą z terenów Bawa-
rii, Czech, Moraw oraz Śląska (Guziur i in. 2003, Cios 2007).

Obecnie rybactwo stawowe jest najbardziej tradycyjną for-
mą akwakultury, praktykowaną prawie na całym globie (fot. 1). 
Jednak najsilniejszymi ośrodkami chowu i hodowli ryb w sta-
wach ziemnych są Azja i centralno-wschodnia Europa. Akwa-
kultura stawowa ma ekstensywny charakter i odgrywa waż-
ną rolę w zachowaniu bioróżnorodności oraz retencji wód po-
wierzchniowych. Dodatkowo stanowi bardzo cenny element 
tradycyjnego krajobrazu obszarów wiejskich. Ryby hodowane 
w polskich stawach ziemnych uchodzą za jeden z najzdrow-
szych produktów spożywczych na rynkach unijnych.

Akwakultura w systemach przepływowych, produkująca 
głównie ryby łososiowate, zaczęła rozwijać się pod koniec XVIII 
wieku, ale dynamiczny rozwój tej gałęzi chowu i hodowli nastą-
pił dopiero w wieku XX. Obecnie pstrąg tęczowy jest jednym 
z najpopularniejszych gatunków w akwakulturze, a już na pew-
no jest najczęściej produkowaną rybą w tradycyjnych systemach 
przepływowych. Systemy te charakteryzuje duża ilość świeżej, 
dobrze natlenionej wody, przepływającej przez zbiorniki produk-
cyjne. W klasycznych systemach woda przepływa przez zbiorni-
ki tylko raz, wychodząc jako woda poprodukcyjna na zewnątrz 
systemu. Obecnie gospodarka pstrągowa coraz częściej używa, 
przynajmniej częściowej, recyrkulacji wody w obiekcie, dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu można produkować większą ilość ryb przy 
mniejszym zużyciu wody (Goryczko 2008, SustainAqua 2009).

Fot. 1. Widok na groblę dzielącą dwa ziemne stawy typu karpiowego. 
Gosp. Tylkówek w okolicach Olsztyna. Fot. T.K. Czarkowski
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Produkcja odbywa się zazwyczaj w stawach typu „kory-
to” lub w tzw. stawach rotacyjnych. Materiałem służącym do 
budowy obiektów pstrągowych jest głównie beton lub ziemia, 
jednakże obecnie najpopularniejsze są koryta betonowe (fot. 2). 
W odróżnieniu od gospodarki karpiowej gospodarstwa pstrą-
gowe wykorzystują intensywne metody chowu, korzystając 
z nowoczesnych pasz formowanych i środków technicznych 
poprawiających warunki hodowli.

W krajach o niezbyt korzystnych warunkach hydrologicz-
nych (a takim krajem jest między innymi Polska) na coraz więk-
szą skalę wprowadza się systemy produkcyjne efektywniej wy-
korzystujące zasoby wodne. Oszczędność wody powoli staje się 
koniecznością, a wraz z nią wzrasta popularność tzw. RAS (re-
circulation aquaculture systems). Zwrotne obiegi wody wyko-
rzystuje się nie tylko do produkcji ryby handlowej, ale także są 
szeroko rozpowszechnione w wylęgarnictwie i podchowie mate-
riału zarybieniowego i obsadowego (fot. 3). W obiegach zamknię-
tych hoduje się przede wszystkim ryby ciepłolubne: tilapie, bar-
ramundi, sumiki kanałowe, sumy afrykańskie, sumy indyjskie, 
pangi, węgorze itp. Największą zaletą RAS jest możliwość pełnej 
kontroli zdrowotności ryb oraz możliwość bardzo precyzyjnego 
określenia racji pokarmowych, co przyczynia się do uzyskania 
pożądanego (zwykle bardzo szybkiego) tempa wzrostu. Ponad-
to dzięki zwrotnym obiegom wody możliwe jest utrzymywanie 

parametrów fizykochemicznych (temperatura, nasycenie wody 
tlenem, ilość związków azotowych) na pożądanym poziomie 
(Kupren i in. 2008). Wielokrotne użycie tej samej wody w pro-
cesie produkcyjnym staje się możliwe dzięki zastosowaniu wy-
dajnej filtracji oraz innych metod służących uzdatnianiu wody.

Chów sadzowy jest szczególnie rozpowszechniony w kra-
jach skandynawskich oraz Wielkiej Brytanii. Odbywa się za-
zwyczaj w wodach słonych i słonawych, fiordach, estuariach, 
ale także w wodach słodkich, dużych jeziorach oraz rzekach. 
Największym problemem chowu sadzowego jest silny i zazwy-
czaj destrukcyjny wpływ na ekosystemy wodne. Jakkolwiek ist-
nieją zbiorniki, w których zakładanie hodowli sadzowych ma 
sens i nie wpływa istotnie na jakość wody, czego przykładem 
są szwedzkie obiekty hodowli palii, zlokalizowane w ubogich 
(lub sztucznie zubożonych) wodach śródlądowych. Niestety, 
w polskich realiach intensywny chów sadzowy możliwy jest 
jedynie na ciepłych kanałach zrzutowych elektrociepłowni. Po-
zostałe wody ze względów ekologicznych nie powinny służyć 
za bazę dla towarowej hodowli sadzowej. Sadze mogą być na-
tomiast wykorzystywane do podchowu wylęgu koregonidów 
i zazwyczaj wyśmienicie spełniają swoją funkcję. Jest to meto-
da stosowana od dłuższego czasu do wspierania jeziorowej go-
spodarki sieją oraz sielawą (Uryn i Bryliński 1974). W ostatnich 
latach sadze jeziorowe są wykorzystywane jako miejsca pro-
dukcji materiału zarybieniowego także innych gatunków ryb: 
szczupaka, okonia, sandacza, miętusa oraz ryb karpiowatych, 
np. bolenia (Kujawa i in. 1998).

W następnych artykułach szerzej omówimy technologie wy-
korzystywane we współczesnej akwakulturze oraz gatunki ryb 
hodowane w kraju i na świecie.

Źródła:
- Cejko B.I., Czarkowski T.K., Kowalski R.K., Targońska K. 2014 – Roz-
ród ryb w warunkach akwakultury zrównoważonej i organicznej – 
Wyd. KRJiR UWM, Olsztyn: s. 1-99.

- Cios S. 2007 – Ryby w życiu Polaków od X do XIX w. – Wyd. IRŚ, 
Olsztyn.

- Goryczko K., Krüger A., Szczerbowski J.A. 2008 – Rozród ryb, in-
kubacja ikry i wychów materiału zarybieniowego – W: Rybactwo 
śródlądowe (red.) J. A. Szczerbowski – Wyd. IRS, Olsztyn: 405-441.

- Guziur J. 1997 – Chów ryb w małych stawach – Ofic. Wyd. Hoża, 
Warszawa

- Guziur J., Białowąs H., Milczarzewicz W. 2003 – Rybactwo stawo-
we – Ofic. Wyd. Hoża, Warszawa.

- Kujawa R., Mamcarz A., Skrzypczak A., Kucharczyk D. 1998. Fe-
eding habits of asp Aspius aspius larvae (Cyprinidae) in Lake Ma-
roz, Poland. Ital. J. Zool., 65: 235-236

- Kupren K., Mamcarz A., Kucharczyk D., Prusińska M., Krejszeff 
S. 2008 – Influence of water temperature on eggs incubation time 
and embryonic development of fish from genus Leuciscus. Polish Jo-
urnal of Natural Sciences 23(2): 461-481

- Kossowski J. 1921 – Karp w stawach naszych. Praktyczne wskazów-
ki do prowadzenia i zakładania stawów rybnych – Nakładem Gebe-
thnera i Wolffa, Warszawa.

- SustainAqua 2009 – Zintegrowane podejście do zrównoważonej 
i zdrowej akwakultury słodkowodnej. Podręcznik SustainAqua – 
Podręcznik zrównoważonej akwakultury s. 1-116.

- Uryn B., Bryliński E. 1974 – Podchów narybku siei w jeziorowych 
oświetlanych sadzach toniowych. Cz. I – Gosp. Ryb. 4:14-17.

Fot. 2. Stawy betonowe typu pstrągowego. Gospodarstwo Koszelewy. 
Fot. T.K. Czarkowski

Fot. 3. Systemy recyrkulacyjne (RAS). Centrum Akwakultury w Olsz-
tynie. Fot. T.K. Czarkowski
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Projekt zmian w ustawie
o kształtowaniu ustroju rolnego
14 marca br. do Sejmu wpłynął projekt w sprawie zmian w niektórych zapisach dotyczących obrotem ziemią. Głównym 
założeniem przyjętych zmian jest złagodzenie części zapisów i obostrzeń związanych z nabyciem gruntów rolnych. 
Nowelizacja dokonuje zmian w czterech różnych ustawach: o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo spółdzielcze, o go-
spodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o KOWR.

mgr Aleksandra Wołosiuk-Burda 
Stażysta Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Jedną z istotniejszych zmian jest umożliwienie nabycia ziemi 
rolnej osobom niebędącymi rolnikami w przypadku:
 nabycia ziemi w wielkości do 1 ha (obecnie jest to 0,3 ha),
 postępowania egzekucyjnego i upadłościowego,
 zniesienia współwłasności oraz podziału majątku wspólne-

go po ustaniu małżeństwa,
 działu spadku oraz w wyniku podziału, przekształcenia, 

bądź łączenia spółek prawa handlowego.

Poszerzony zostanie zbiór osób bliskich mogących kupić zie-
mię od rolnika nawet bez odpowiednich kwalifikacji (rodzeń-
stwo, rodziców, pasierbów).

Kolejną zmianą to wyłącznie spod przepisów ustawy o kształ-
towaniu ustroju rolnego następujących nieruchomości rolnych:
 położonych w granicach administracyjnych miast,
 w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budyn-

ków jako grunty pod stawami rybnymi stanowią co najmniej 
70 proc. powierzchni nieruchomości,

 nabytych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jako 
tzw. ogródki przydomowe.

W powyższych przypadkach nabywanie ziemi rolnej odbę-
dzie się bez ubiegania się o zgodę KOWR.

Projekt zakłada umożliwienie nabywania ziem rolnych, za 
zgodą dyrektora generalnego KOWR, przez uczelnie na cele 
dydaktyczne oraz przez państwowe lub samorządowe osoby 
prawne na cele publiczne.

Należy wspomnieć o jeszcze jednej istotnej zmianie: zmniej-
szenie z 10 do 5 lat okresu, przez który:
 nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodar-

stwo rolne, w którego skład weszła nabywana nieruchomość,
 nabyta nieruchomość nie może być sprzedana ani oddana 

w posiadanie innym podmiotom.

Jeśli sprzedaż bądź odstąpienie ziemi ma nastąpić w okresie 
krótszym niż 5 lat od momentu jej nabycia, zgodę na to wyda-
wać ma dyrektor generalny KOWR w drodze decyzji admini-
stracyjnej (do tej pory zgoda udzielana jest w drodze sądowej).

Ustawodawca proponuje również zastąpienie dotychczaso-
wego obowiązku dawania przez nabywcę rękojmi należytego 
prowadzenia działalności rolniczej wymogiem zobowiązania 
się przez niego do prowadzenia działalności rolniczej na na-
bywanej nieruchomości oraz wymogiem uzyskania pozytyw-
nej opinii dotyczącej zamierzonej działalności rolniczej wyda-
nej przez właściwy wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego.

Źródło: www.gov.pl

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza na seminarium nt.: 

Dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich

Seminarium odbędzie się 28 czerwca 2019 r. w siedzibie WMODR, ul. Jagiellońska 91 w Olsztynie.
Program spotkania będzie dostępny od 7 czerwca br. na naszej stronie internetowej www.wmodr.pl.
Osoba do kontaktu: Aleksandra Szwacka-Skiendziul, tel: 89 535 76 84 w. 51 lub 665 830 954.
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Zgodnie z opublikowanymi 21 marca 2019 r. ogłoszeniami prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przy-
znanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020, w terminie od 29 marca do 27 maja 2019 r. prowadzony będzie nabór 
wniosków o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych w obszarach A, B i C.

dr Marcin Kazimierczuk
Z-ca Dyrektora WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Limity pomocy

Wsparcie można otrzymać na 
inwestycje związane z:
 rozwojem produkcji prosiąt 

– maksymalne dofinansowa-
nie w PROW 2014-2020 wyno-
si 900 tys. zł;

 rozwojem produkcji mleka 
krowiego – wysokość wspar-
cia w całym PROW 2014-2020 
może wynieść 500 tys. zł;

 rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia 
w całym okresie PROW 2014-2020 może wynieść 500 tys. zł. 

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przy-
znawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych 
przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Limitów po-
mocy nie można łączyć. Poziom dofinansowania wynosi stan-
dardowo 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Mo-
że być wyższy i wynieść 60 proc., ale tylko w przypadku, gdy 
o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie 
składa wspólnie kilku rolników.

Zmiany zasad udzielania pomocy

Rolnicy, którzy nie występowali dotychczas o wsparcie 
w ramach obszaru a, b lub c, mogą się obecnie ubiegać o po-
moc (do 200 tys. zł w ramach limitu pomocy) na operacje obej-
mujące koszty służące produkcji w danym obszarze wsparcia 
(takie jak np. zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury 
technicznej), o ile jednocześnie realizują inwestycje związane 
bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwen-
tarskich lub magazynów paszowych (w tym ich wyposaża-
niem), lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie bu-
dynków na budynki inwentarskie (w tym wyposażaniem ta-
kich budynków). Natomiast rolnicy, którym w wyniku złoże-
nia w latach 2015-2018 wniosku o przyznanie pomocy w ob-
szarach a, b lub c wypłacono pomoc za operację zrealizowa-
ną lub przyznano pomoc na operację i operacja ta nie została 
zakończona – przy założeniu, że nie został wykorzystany ca-

ły limit pomocy przysługujący na okres realizacji PROW 2014-
2020, mogą ubiegać się o pomoc na operację obejmującą tyl-
ko koszty niezwiązane bezpośrednio z budową lub moderni-
zacją budynków inwentarskich i magazynów paszowych czy 
adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na 
budynki inwentarskie, w tym ich wyposażania. Oznacza to, 
iż w takim przypadku możliwe jest ubieganie się o przyzna-
nie pomocy w ramach obszarów a, b lub c wyłącznie na za-
kup m.in.: maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, które 
będą wykorzystywane w danym obszarze wsparcia, pod wa-
runkiem, że spełnione zostaną warunki przyznania pomocy 
dotyczące wnioskodawcy, jak również w odniesieniu do pla-
nowanej przez niego operacji.

Wymagania przedmiotowe

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa 
mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypad-
ku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekono-
miczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. eu-
ro i nie większa niż 250 tys. euro. Jeżeli rolnik planuje inwe-
stycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy 
bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodar-
stwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 
200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspól-
nie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomicz-
na pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. 
euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich go-
spodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zreali-
zowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każ-
dego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co 
najmniej 10 tys. euro.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały 
regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji 
inwestycji. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, 
przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nada-
ną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnio-
skujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddzia-
le regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie 
gospodarstw osób wspólnie wnioskujących.

Zmiany zasad udzielania pomocy
na modernizację gospodarstw rolnych

Bieżące Informacje nr 5 [357]    Maj 2019 33

rozwijamy obszary wiejskie



Modernizacja gospodarstw rolnych
– obszary A, B, C
Od dnia 29 marca do 27 maja br. trwa nabór wniosków z obszarów wsparcia A, B i C. Proces przygotowania biz-
nesplanu, na podstawie którego zostanie rozpatrzony wniosek o przyznanie pomocy, może okazać się bardzo trudny 
ze względu na liczbę niezbędnych dokumentów. W artykule przedstawiam informacje przydatne przy przygotowaniu 
i wypełnianiu dokumentacji.

mgr inż. Aleksandra Szwacka-Skiendziul
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Inwestycje w ramach obszarów
A, B i C mogą dotyczyć

 budowy lub modernizacji budynków 
inwentarskich, w tym ich wyposaże-
nie, lub

 adaptacji innych istniejących w gospo-
darstwie budynków na budynki inwen-
tarskie, w tym ich wyposażenie, lub

 budowy lub modernizacji magazynów 
paszowych w gospodarstwach, w któ-
rych jest prowadzona produkcja zwie-
rzęca, w tym ich wyposażenie,

 kosztów ogólnych w wysokości nie-
przekraczającej 10 proc. pozostałych 
kosztów kwalifikowalnych.
Ponadto można ubiegać się o pomoc 

na operacje obejmujące koszty służące 
produkcji w danym obszarze wsparcia 
(takie jak np. zakup maszyn, urządzeń 
oraz infrastruktury technicznej). Więcej 
informacji na ten temat w artykule na str. 33.

Koszty, które nie są uznawane
za kwalifikowalne:

 nabycie nieruchomości,
 maszyny tego samego rodzaju jak na-

byte w ramach PROW 2007–2013,
 podatek od towarów i usług (VAT),
 zakup używanych maszyn/materiałów,
 leasing zwrotny,
 dostosowanie do norm lub wymogów 

unijnych (np. budowa urządzenia do 
składowania nawozów naturalnych),

 nabycie zwierząt,
 realizacja inwestycji odtworzeniowych,
 nawodnienia, w tym budowa ujęć wody, 

zakup urządzeń do uzdatniania, rozpro-
wadzania lub magazynowania wody,

 inwestycje trwale związane z grun-
tem lub w nieruchomości realizowa-
ne przez osoby wspólnie wnioskujące,

 dokończenie budowy, przebudowy lub 
remontu połączonego z modernizacją 
budynków lub budowli wykorzysty-
wanych do produkcji rolnej,

 chów drobiu, z wyjątkiem drobiu eko-
logicznego.

Wartość dodana brutto
Przyznana pomoc powinna przyczy-

nić się do poprawy ogólnych wyników 
gospodarstwa i wzrostu wartości doda-
nej brutto w gospodarstwie (gross value 
added, GVA) w ciągu 5 lat od dnia przy-
znania pomocy, co najmniej o 10 proc. 
w stosunku do roku, w którym zostanie 
złożony wniosek.

Wzrost GVA w gospodarstwie moż-
na osiągnąć poprzez:
 zmianę profilu produkcji,
 zwiększenie intensywności produkcji,
 zmniejszenie kosztów produkcji,
 wzrost wartości dodanej produktu,
 poprawę jakości produkcji,
 zwiększenie wielkości ekonomicznej 

(skali produkcji),
 racjonalizację technologii produkcji,
 wprowadzenie innowacji.

Wzrost wartości dodanej brutto go-
spodarstwa (GVA) powinien wynikać 
z realizacji operacji objętej biznesplanem, 
tj. w wyniku modernizacji obory prze-
znaczonej dla krów mlecznych, wzrost 
nie może wynikać ze zwiększenia pro-
dukcji pszenicy.

Praktyczne informacje

 Na dzień złożenia wniosku trzeba być 
przynajmniej w posiadaniu faktur po-
twierdzających przychód ze sprzeda-
ży produktów rolnych w wysokości 
co najmniej 5 tys. zł w okresie 12 mie-
sięcy poprzedzających miesiąc złoże-
nia wniosku, celem udowodnienia, że 
rolnik kieruje gospodarstwem, ponie-
waż ponosi koszty i czerpie korzy-
ści z tego gospodarstwa i podejmuje 
wszelkie decyzje dotyczące jego pro-
wadzenia. Faktury najlepiej dołączyć 
do wniosku (nie dotyczy rolników, któ-
rzy prowadzą działalność rolniczą przez 
okres krótszy niż 12 miesięcy).

 Pomoc przyznaje się w wysokości do 
50 proc. lub 60 proc. kosztów kwalifi-

kowalnych w zależności od realizowa-
nej operacji, ale jednocześnie pomoc 
nie może wynosić mniej niż 30 proc. 
kosztów kwalifikowalnych. Ozna-
cza to, że jeżeli inwestycja budowla-
na w ramach obszaru B będzie kosz-
towała 2,5 miliony zł i rolnik będzie 
wnioskował o 500 tys. zł, to pomoc nie 
zostanie mu przyznana, ponieważ nie 
spełni kryterium minimum 30 proc. 
kosztów kwalifikowalnych (500 tys. 
zł z 2,5 miliona zł to 20 proc.).

 Umowa dzierżawy z datą pewną –
umowa z urzędowo poświadczoną 
datą (np. przez notariusza lub urząd 
gminy); data pewna „liczy się” od da-
ty przybicia pieczątki stwierdzającej, 
że notariusz/wójt widział umowę.

 Młody rolnik - osoba fizyczna, która 
w wieku nie więcej niż 40 lat, rozpo-
częła kierowanie gospodarstwem nie 
wcześniej niż 5 lat przed złożeniem 
wniosku o przyznanie pomocy oraz 
posiada kwalifikacje zawodowe okre-
ślone w przepisach dotyczących ope-
racji typu „Premie dla młodych rolni-
ków”.

 Do wniosku w ramach inwestycji bu-
dowlanej należy dostarczyć kosztorys 
inwestorski (w pełnej, nieskróconej, 
wersji) sporządzony przez uprawnio-
ną osobę oraz pozwolenie na budowę 
i decyzję dotyczącą oddziaływania na 
środowisko.

 Jeżeli planowana inwestycja nie 
wymaga pozwolenia na budowę – 
należy dostarczyć wraz z wnioskiem 
rysunek/szkic poglądowy położenia 
inwestycji w gospodarstwie wzglę-
dem budynków i budowli oraz od-
powiedni dokument potwierdzają-
cy fakt, iż takie pozwolenie nie jest 
konieczne. Wnioskodawca może 
oświadczyć, że roboty budowlane 
nie wymagają zgłoszenia albo zgło-
sił zamiar wykonywania robót bu-
dowlanych i właściwy organ admi-
nistracji architektoniczno-budowla-
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nej (starosta, wojewoda bądź prezydent 
miasta na prawach powiatu), nie zgło-
sił sprzeciwu lub dołączyć do wnio-
sku zgłoszenie zamiaru wykonywa-
nia robót budowlanych z pieczątką 
tego urzędu.

 Planując zakup wyposażenia np. do 
zbudowanej obory, należy sugerować 
się zasadami doboru maszyn, tzn.: 
szerokość robocza/pojemność ma-
szyn musi być dostosowana od wiel-
kości gospodarstwa oraz wielkości sta-
da zwierząt w roku docelowym (np.: 
nie można zakupić wozu paszowego 
o pojemności 10 m3, jeśli obsada krów 
wg stanu średniorocznego w stadzie 
wynosi 60 krów podzielonych na 2 od-
dzielne grupy żywieniowe, ponieważ 
przy takiej wielkości stada wg zasad 
doboru maszyn powinien zostać za-
kupiony wóz paszowy o maksymal-
nej pojemności 8 m3).

 Każdą inwestycję należy uzasad-
nić opierając się na ekspertyzie zasad 
doboru maszyn; jeżeli wnioskodaw-
ca dobiera np. wyposażenie o więk-
szej pojemności, musi zastosować się 
do przyjętej tolerancji w tej eksperty-
zie i uwzględnić swoje obliczenia przy 
uzasadnieniu inwestycji.

 W przypadku realizacji inwestycji 
polegającej na budowie magazynu 
paszowego, powinien on być mak-
symalnie pojemności pozwalającej 
na przechowywanie zboża przezna-
czonego na paszę dla zwierząt prze-
bywających w gospodarstwie (nieza-
leżnie od posiadanego areału zbóż).

 Przy zakładaniu ilości przyznanych 
punktów za wzrost średniej rocznej 
liczby np. krów mlecznych w stadzie, 
nie liczy się ilość sztuk fizycznych 
tylko stan średnioroczny, np. stan sta-
da na dzień złożenia wniosku wynosi 
30 krów, biznesplan zakłada, że w ro-
ku docelowym będzie 51 krów, ale 
rolnikowi zostanie przyznany tylko 
1 punkt, ponieważ stan średniorocz-
ny nie wzrósł o więcej niż 20 sztuk, 
chociaż fizycznie jest 21 sztuk więcej.

 W biznesplanie należy ująć posiada-
ne środki transportu, maszyny, bu-
dynki i budowle wraz ze szczegóło-
wą charakterystyką, w celu określe-
nia czy inwestycja nie ma charakte-
ru odtworzeniowego, a w przypad-
ku produkcji zwierzęcej, budynki in-
wentarskie muszą mieć odpowiednią 
ilość stanowisk (w przypadku ich bra-
ku należy dodatkowo uzasadnić ich 
uzupełnienie, np. użyczenie).

 W celu ułatwienia oszacowania kosz-
tu zakupu maszyn należy dokładnie 
opisać ich parametry w biznesplanie 
i dołączyć oferty handlowe.

 Inwestycje nie mogą mieć charakteru 
odtworzeniowego, tzn. nie można za-
kupić nowej maszyny o takich samych 
parametrach, posiadając już w parku 
maszynowym taką maszynę.

Obliczanie punktacji za inwestycje 
służące ochronie środowiska

lub zapobieganiu zmianie klimatu

P – liczba pkt za inwestycję służącą 
ochronie środowiska lub zapobiega-
niu zmianie klimatu,

o – bezwzględna ocena inwestycji (z ta-
beli zał. 1 rozporządzenia),

u – udział kosztu kwalifikowalnego in-
westycji w kosztach kwalifikowal-
nych operacji (nie więcej niż 1),

m – największa bezwzględna ocena in-
westycji wśród wymienionych w ta-
beli w zał. 1 do rozporządzenia, czy-
li 41.

Przykład 1:
W ramach pomocy w gospodarstwie 

będzie budowana obora płytka wolno-
stanowiskowa (ściółka) z automatycznym 
systemem usuwania odchodów za 500 
tys. zł i stanowi jedyną inwestycję w biz-
nesplanie; zatem liczba punktów za tą in-
westycję wyniesie:

Za ww. kryterium maksymalna liczba 
punktów możliwa do uzyskania wynosi 
5, zatem przy ustalaniu kolejności przy-
sługiwania pomocy, w ramach inwesty-
cji służących ochronie środowiska, zosta-
nie policzone 5 punktów, mimo iż z obli-
czeń wychodzi więcej.

Przykład 2:
Rolnik planuje inwestycję w zakresie 

ochrony środowiska w silos na pasze tre-
ściwe za 75 tys. zł, w ramach biznespla-
nu będą również realizowane inne inwe-
stycje nie wymienione w załączniku nr 1 
do rozporządzenia w łącznej kwocie 75  
tys. zł, które nie mają wpływu na punk-
tację. Inwestycja w silos stanowi 50 proc.. 
Rolnikowi zostanie przyznana następują-
ca ilość punktów:

Punkty przyznawane są na podstawie 
następujących kryteriów:

 wzrost średniej rocznej liczby loch/
krów mlecznych/krów mięsnych 
w stadzie – od 1 do 5 pkt,

 wielkość średniej rocznej liczby loch/
krów mlecznych/krów mięsnych 
w stadzie – od 1 do 3 pkt,

 uczestnictwo w systemach jakości – 
2 lub 4 pkt,

 wiek rolnika poniżej 40 lat – 1 pkt,
 inwestycje służące ochronie środowi-

ska lub zapobieganiu zmian klimatu 
– max. 5 pkt,

 jeśli rolnik nie korzystał wcześniej z po-
mocy w ramach „działalności pozarol-
niczej” lub „modernizacji” – 1 pkt.
Minimalna wymagana liczba punk-

tów – 3.

Dokumenty do ARiMR:

 dostarcza się w formie kopii potwier-
dzonych za zgodność z oryginałem 
(przez pracownika biura powiatowe-
go/oddziału regionalnego ARiMR, no-
tariusza, organ wydający dokument). 
Dokumentacja dotycząca ewidencji 
środków trwałych może zostać po-
twierdzona przez wnioskodawcę,

 elektroniczna wersja kosztorysu in-
westorskiego na płycie CD na pla-
nowane roboty budowlane oraz wy-
liczony przedmiar wraz z wersją pa-
pierową,

 we wniosku o płatności bezpośrednie 
należy wyróżnić poszczególne upra-
wy w gospodarstwie i ich powierzch-
nie.

Źródła: 
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania oraz wypłaty pomocy finanso-
wej na operacje typu „Modernizacja go-
spodarstw rolnych” w ramach poddziała-
nia „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach 
rolnych” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 
2015 poz. 1371, t.j. z późn. zm.)

- https://www.arimr.gov.pl/ 
- https://kb.pl/porady/jak-zlozyc-zgloszenie-ro-
bot-budowlanych/

P =
 (o x u x 10)

      m

P =
 (23 x 1 x 10)

 = 5,6098 pkt   41

P =
 (11 x 0,5 x 10)

 = 1,3415 pkt    41
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Zmagania młodych lektorów WMODR
3 kwietnia w naszym Ośrodku odbył się konkurs pt. „Młody Lektor WMODR 2019”. Uczestnikami byli pracownicy 
młodzi lub o krótkim stażu pracy w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (18 osób z powiatowych 
zespołów doradztwa rolniczego i działów merytorycznych).

mgr inż. Maria Suszko
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Cele konkursu:

 Nabywanie przez pracowników umiejętności dydaktycznych 
i szkoleniowych;

 Wymiana informacji i doświadczeń w przygotowaniu pro-
gramu szkolenia i prezentacji;

 Nabywanie umiejętności w wykorzystaniu różnych środ-
ków i metod aktywizujących słuchaczy;

 Nabywanie umiejętności powiązania informacji teoretycz-
nych z aspektami praktycznymi.

Komisja konkursowa:

 mgr inż. Damian Godziński – przewodniczący (dyrektor 
WMODR),

 mgr Małgorzata Micińska-Wąsik – zastępca przewodniczą-
cego (z-ca dyrektora WMODR), 

 mgr Sonia Solarz-Taciak – członek (z-ca dyrektora WMODR),
 mgr inż. Robert Nowacki – członek (dyrektor Oddziału 

WMODR w Olecku),
 mgr inż. Maria Suszko – członek (organizator konkursu),
 mgr inż. Marianna Kuczyńska – członek.

Przedmiot konkursu:

Samodzielnie przygotowana prezentacja i przeprowadzo-
na prelekcja na wybrany temat, zgodnie z regulaminem kon-
kursu, dla konkretnej doraźnie wybranej grupy lub zespo-
łu słuchaczy.

Przebieg konkursu:

Komisja zapoznała lektorów z regulaminem konkursu, wy-
słuchała 18 wystąpień i oceniła uczestników konkursu według 
dziewięciu jednolitych kryteriów oceny, które dotyczyły:
 samodzielnego przygotowania lektora do prelekcji, w tym 

znajomości konkretnego środowiska (do 25 pkt);
 wartości merytorycznej, w tym pomysłowości i innowacyj-

ności tematu/prezentacji (do 50 pkt);
 osobowości prelegenta, w tym postawy i kontaktu z odbior-

cami (do 25 pkt).
Uczestnicy mieli również możliwość oceny „każdy każde-

go” i wyboru swoich faworytów, według tych samych kryte-
riów oceny.

Integracja i możliwość wzajemnego zaprezentowania się 
„wśród równych sobie” to ważna forma w edukacji dorad-
ców, których odbiorcami w codziennej pracy są głównie rol-
nicy. Wszyscy lektorzy otrzymali dyplomy za uczestnictwo 
w konkursie. Tym, którzy otrzymali najwięcej punktów (wg 
oceny komisji), dyrektor WMODR przyznał również nagro-
dy pieniężne.
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Nagrodzeni uczestnicy konkursu, tematy prezentacji
Imię i nazwisko PZDR/Dział Temat prezentacji Miejsce/nagroda

Dorota
Michniewicz

Dział technologii
produkcji rolniczej

O/Olecko

Innowacje w zakresie zarządzania
stadem krów mlecznych do zastosowania
w gospodarstwach z powiatu oleckiego

I miejsce wg oceny komisji
i I miejsce publiczności

nagroda Dyrektora WMODR

Joanna
Zarucka

Dział metodyki,
doradztwa, szkoleń

i wydawnictw

Czynniki decydujące o rodzajach i jakości
chleba – najstarszego wypieku świata

II miejsce wg oceny komisji
i III miejsce publiczności

nagroda Dyrektora WMODR

Szymon
Krysiuk

PZDR
Bartoszyce

Perspektywa rozwoju roślin genetycznie
modyfikowanych. Korzyści i zagrożenia

II miejsce wg oceny komisji
nagroda Dyrektora WMODR

Monika
Hodór

Sekcja wiejskiego
gospodarstwa

domowego

Czynniki decydujące o jakości jaj
– ważne informacje dla konsumentów

III miejsce wg oceny komisji
i II miejsce publiczności

nagroda Dyrektora WMODR

Ewelina
Lechowska

PZDR
Pisz

Dobre praktyki w zakresie kaflarstwa
i rękodzieła manufaktury Góreckiej

z powiatu piskiego

III miejsce wg oceny komisji
nagroda Dyrektora WMODR

Andrzej
Wszeborowski

Dział technologii
produkcji rolniczej

O/Olecko

Innowacje w zakresie
rolnictwa wertykalnego IV miejsce wg oceny komisji

Aleksandra
Szwacka-Skiendziul

Dział rozwoju
obszarów wiejskich

Perspektywa rozwoju gospodarstw
– w ramach działania „Restrukturyzacja
małych gospodarstw z PROW 2014-2020”

V miejsce wg oceny komisji

Czesława Orłowska-
-Staniszewska

PZDR
Kętrzyn

Perspektywa rozwoju kół gospodyń wiejskich
na przykładzie kół z powiatu kętrzyńskiego VI miejsce wg oceny komisji

Tomasz
Pieszko

PZDR
Mrągowo

Czynniki decydujące o opłacalności produkcji
i możliwości rozwoju bydła mięsnego

w powiecie mrągowskim
VII miejsce wg oceny komisji
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Relacja z targów                    w Kielcach
W dniach 15-17 marca 2019 roku w halach wystawienniczych Targów Kielce odbyła się XXV edycja Międzynarodowych 
Targów Techniki Rolniczej AGROTECH. To coroczne wydarzenie jest nie lada gratką dla praktyków i entuzjastów najno-
wocześniejszych rozwiązań w rolnictwie.

dr inż. Rodian Pawłowski
Wojewódzki Koordynator SIR

W tym roku zwiedzający oprócz rozwiązań technologicz-
nych mogli się zapoznać z innowacjami w zakresie organiza-
cji produkcji rolniczej, kierunków upraw czy najnowszych ba-
dań naukowych. Było to możliwe dzięki przedsięwzięciu pt. 
„Nauka i doradztwo – praktyce rolniczej”, nadzorowanemu 
przez Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR). W ramach sto-
isk branżowych wystawiały się instytuty naukowe, badaw-
cze oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. W ra-
mach tych ostatnich swój dyżur pełnili także pracownicy na-
szego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go z siedzibą w Olsztynie.

Nasi pracownicy w trakcie trwania targów, oprócz działal-
ności doradczej i informacyjnej, uczestniczyli w zorganizowa-
nych przez CDR panelach dyskusyjnych, m.in. o wdrażaniu in-
nowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyj-
nych EPI. Spotkania te są niezwykle istotne ze względu na po-
szukiwanie potencjału wdrożeniowego w ramach Sieci na rzecz 
innowacji w rolnictwie (SIR). 

Zajmowali się także kolportowaniem najnowszych pozy-
cji naszego wydawnictwa. Zwiedzający mogli przy tej oka-
zji nie tylko uzyskać niezbędne informacje, ale także skoszto-
wać regionalnych produktów Warmii i Mazur. Było to moż-
liwe dzięki specjałom otrzymanym od naszych zaprzyjaź-
nionych firm i gospodarstw. A były to: Piekarnia i Cukiernia 
Marka Szabelskiego oraz Zajazd Tusinek Grzegorza Winiar-
ka. Na naszym stoisku można było skosztować kozich i kro-
wich serów, tradycyjnych ciastek i chlebów oraz miodów róż-
nych odmian. Wśród odwiedzających nasze stoisko znaleźli 
się także przedstawiciele świata polityki, wśród nich minister 
rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz wice-
premier Beata Szydło.

Wyjazd na Targi Agrotech należy uznać za udany, gdyż 
oprócz promocji naszego regionu udało się nawiązać kontak-
ty z firmami i instytucjami branży rolniczej, które wykaza-
ły chęć współpracy przy organizowanych przez nasz ośro-
dek szkoleniach, konferencjach, targach i wystawach. Z nie-
cierpliwością czekamy na kolejną edycję targów w Kielcach, 
a tymczasem pozostaje nam powspominać Agrotech 2019 
na fotografiach robionych przez naszych pracowników, jak 
i pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Poznaniu.

AGROTECH
15-17.03.2019
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Początek wiosny w Zielonej Arenie
W dniach 23 i 24 marca ostródzkie centrum targowe tradycyjnie rozpoczęło wiosnę. Jedenasta odsłona kiermaszu 
Zielona Arena oraz czwarta edycja targów budownictwa, wyposażenia wnętrz i ogrodów Twój Dom Twój Ogród zgro-
madziła 12 tys. odwiedzających i 150 wystawców.

mgr inż. Aneta Długokęcka
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na zainteresowanych wydarzeniem czekała bogata oferta 
produktów, akcesoriów, narzędzi i maszyn ogrodniczych, ma-
łej architektury, bylin, krzewów i drzew owocowych oraz ręko-
dzieła. Expo Mazury po raz kolejny zadbało o to, aby miłośni-
cy kwiatów, właściciele ogrodów, amatorzy aranżowania bal-
konów i tarasów oraz wszyscy, którzy chcieli się dowiedzieć, 
jakie rośliny wybrać o tej porze roku znaleźli coś dla siebie.

Specjalnym gościem tegorocznych targów był Dariusz 
Wardziak, znany bardziej jako Darek Stolarz występujący 
m.in. w takich programach jak „Dorota was urządzi” czy 
„Domowe rewolucje”. Przez weekend poprowadził warsztaty 
z udziałem dzieci, podczas których pokazywał, jak w łatwy 
i szybki sposób wykonać ozdobny statek lub lampion ogro-
dowy. Zwiedzający mogli też odwiedzić Strefę Dobrego Da-
chu, gdzie zorganizowano pokazy sztuki dekarskiej, prowa-
dzone przez dekarzy z PSD. Każdy z bliska mógł przyjrzeć 
się nowym materiałom dachowym, innowacyjnym rozwiąza-
niom prezentowanym przez czołowych producentów pokryć 
dachowych w Polsce oraz zasięgnąć porady eksperta. Odwie-
dzający mogli również uczestniczyć w autorskich warszta-
tach tworzenia tzw. lasu w szkle prowadzonych przez wy-
kształconą florystkę Annę Ptak z pracowni Wykonane przez 
Ania Ptak w Elblągu.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie jako partner wydarzenia towarzy-
szył targom, prezentując swoją ofertę oraz świadcząc do-
radztwo rolnicze. Na stoisku informacyjno-promocyjnym 
WMODR zainteresowani mogli zapoznać się z działaniami 
PROW na lata 2014-2020 oraz publikacjami z sekcji wiejskie-
go gospodarstwa domowego i agroturystyki; sieci na rzecz 
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich; integrowa-
nej ochrony roślin; technologii produkcji rolniczej i wielu in-
nych. Dodatkowo dzięki znanemu sadownikowi z gospodar-
stwa szkółkarsko-sadowniczego JAN-SAN w Sętalu panu Ja-
nowi Dziadkiewiczowi goście naszego stoiska mieli okazję 
spróbowania czterech przepysznych odmian jabłek: Bohemia, 
Rubinstar, Jonica i Gloster oraz zapoznania się z technikami 
cięcia drzewek owocowych. 

Dziękujemy odwiedzającym za tak liczne przybycie i już 
teraz zapraszamy na kolejną edycję kiermaszu ogrodniczego, 
która odbędzie się w dniach 12-13 października 2019 roku.

Źródła:
- zielonaarena.pl
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Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
– terminy planowane do 31.12.2019 r.
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru

wniosków*
ROZWÓJ GOSPODARSTW 

1.
Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, któ-
rzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, typ operacji „Płatności dla rolników prze-
kazujących małe gospodarstwa”

wrzesień 2019

2.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”; typ operacji 
„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

29 marca – 28 czerwca 
2019 r.

3. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 15 kwietnia – 31 maja br.
i październik 2019

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

28 grudnia 2018
– 25 lutego 2019

5. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, typ operacji „Inwestycje w gospodar-
stwach położonych na obszarach Natura 2000” listopad 2019**

6. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” 
typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF 

28 lutego – 29 marca br.
i maj 2019***

7. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ opera-
cji „Premie dla młodych rolników” maj 2019***

8. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” - nabór obszar a, b, c 

29 marca
– 27 maja 2019

9. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” 
typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF czerwiec 2019

10.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produk-
cji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” 

marzec 2019

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

11. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ 
operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF sierpień 2019

12. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ ope-
racji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – rolnicy 

31 stycznia
– 1 marca 2019

13. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ 
operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF wrzesień 2019**

14. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”, typ operacji Roz-
wój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych wrzesień 2019**

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
15. Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” luty 2019

16. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” luty 2019

17. Poddziałanie „Wsparcie z korzystania z usług doradczych” marzec 2019

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

18. Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych 
uczestników systemów jakości” (wnioski należy składać do OT KOWR) wrzesień 2019****

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

19. Działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” premia pielęgnacyjna 
i premia zalesieniowa, pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną 15 marca

– 15 maja 201920. Działanie: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

21. Działanie: „Rolnictwo ekologiczne”; Działanie: „Płatności dla obszarów ONW”

22. Działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – wnioski o przyzna-
nie wsparcia na zalesienie

1 czerwca
– 31 lipca 2019

23. Podddziałanie Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla 
środowiska

2 maja
– 12 czerwca 2019

*  Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie zależnie od przebiegu procesu legislacyjnego 
**  Zależnie od dostępności środków finansowych
***  Z uwzględnieniem zmian do PROW przekazanych KE w grudniu 2018
**** Zależnie od procesu notyfikacji do KE krajowych systemów jakości żywności 
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 504. Ustawa weszła w życie z dniem 16 
marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie formularza wniosku 
o wypłatę pomocy finansowej na zalesianie w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 484. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 15 marca 2019 r. 

 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie formularza wniosku 
o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych 
działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 485. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2019 r. 

 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie formularza wniosku 
o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego. Dz.U. z 2019 r., poz. 487. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 15 marca 2019 r. 

 z dnia 6 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środo-
wiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 495. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2019 r. 

 z dnia 6 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie zbieranych danych rynkowych. Dz.U. z 2019 r., poz. 535. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r. 

 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów 
zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 585. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 29 marca 2019 r. 

 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odpor-
ność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 587. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 29 marca 2019 r. 

 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu ma-
jącego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wy-
wołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy 
na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 598. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 mar-
ca 2019 r. 

 z dnia 18 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiolo-
gii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, od-
noszących się do niektórych przenośnych gąbczastych en-
cefalopatii. Dz.U. z 2019 r., poz. 611. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 16 kwietnia 2019 r. 

 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu produktów lub 
grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane 
spółdzielnie rolników. Dz.U. z 2019 r., poz. 635. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach 
rolników. Dz.U. z 2019 r., poz. 491. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wy-
korzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produk-
tami rolnymi i spożywczymi. Dz.U. z 2019 r., poz. 517. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy o imprezach turystycznych i powiąza-
nych usługach turystycznych. Dz.U. z 2019 r., poz. 548. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy o nasiennictwie. Dz.U. z 2019 r., poz. 568.

 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych 
z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 610. 

 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów 
rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 655. 

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmio-
tów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobie-
gania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 519. 

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
6 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynno-
ści kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych 
i ich związków. Dz.U. z 2019 r., poz. 569. 
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Nie ma niebezpiecznej żywności!
Rozważania dotyczące żywności należy zacząć od pytania, co dla Polaka znaczy żywność, jakie budzi emocje 
i przesłanie. Oczekiwania konsumenckie dotyczą wymogów bezpieczeństwa żywności w konsekwencji zaufania, 
naturalności i uczciwości. Wiedza o produktach spożywczych musi budować zaufanie, na to liczy konsument. Klient 
chce, żeby żywność oparta była na tradycyjnych, sprawdzonych technologiach. Poszukuje smaków i zapachów re-
gionalnych, właściwych kulturze i otoczeniu regionu.

mgr inż. Sylwia Sikorska 
Specjalista ds. wydawnictw-dokumentalista Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wspólna polityka rolna oraz reformy 
w prawie żywnościowym Unii Europej-
skiej zawiązały przejrzystą harmoniza-
cję tego prawa na poziomie wszystkich 
krajów członkowskich. Dzisiejsze pra-
wo żywnościowe jest ujęte podmioto-
wo, czyli to my, konsumenci, jesteśmy 
podmiotem zaspokojenia naszych po-
trzeb w tym prawie. Kwestią bezspor-
ną mającą ogromne znaczenie w żyw-
ności jest jej identyfikowalność. Nie tyl-
ko w aspekcie bezpieczeństwa czy ocze-
kiwań konsumenckich, ale chodzi tu 
o osiągnięcie przewagi: pochodzenie 
i informacje o produkcie, co długofalo-
wo prowadzi do budowania lojalności. 
Wymiar geograficznej identyfikowal-
ności przejawia się w nazwach i odręb-
ności kulturowej produktów chronio-
nych. Problem, z którym często się bo-
rykamy, to bezpieczeństwo ekonomicz-
ne – autentyczność żywności. Wysiłek, 
trud rolnika zostaje umyślnie niweczo-
ny w próbach fałszowania żywności. 
By zapobiec takim występkom, należy 
przestrzegać norm, nadzorować i kon-
trolować prawo żywnościowe.

Podstawy regulacji prawnych związa-
nych z jakością i bezpieczeństwem żyw-
ności stanowią wymogi krajowe i Unii 
Europejskiej. Określają zakres działa-
nia sektora rolno-spożywczego w UE od 
uprawy roślin i hodowli zwierząt, przez 
przetwórstwo, opakowania, materiały po-
mocnicze kończąc na dystrybucji artyku-
łów rolno-spożywczych, obejmują tym 
samym łańcuch żywnościowy „od po-
la do stołu”

Bezpieczeństwo żywności to kwe-
sta bezsporna, zatem jakość jako okre-
ślona cecha staje się standardem, regu-
łą, która jest decyzyjną co do wartości 
ostatecznej żywności, dostępności i ce-
nie, jaką może zapłacić konsument, co 
za tym idzie, decyduje o wyniku eko-
nomicznym całego łańcucha żywnościo-
wego. Jakość to bardzo złożone pojęcie, 
a jego interpretacja zależy od indywidu-
alnych odczuć i tak każdy ocenia pro-
dukt pod względem jego doskonałości, 
tzn.: smaku, barwy, tekstury, wartości 
żywieniowej i łatwości przygotowania 
do spożycia. 

Głównymi cechami żywności są bez-
pieczeństwo, jakość, dbałość o zdrowie 
konsumenta, który to ocenia na podsta-
wie warunków sensorycznych i informa-
cji zawartych na etykiecie produktu oraz 
widzi zasadność ceny w stosunku do ofe-
rowanej jakości produktu. 

Produkt końcowy jest finałem dzia-
łań dobrej praktyki rolniczej, dobrych 
praktyk przetwórstwa, przechowywa-
nia i dystrybucji. Coraz większe wymo-
gi i obostrzenia wynikające z regulacji 
prawnych oraz mechanizmów rynko-
wych dają w konsekwencji postęp po-
przez ciągłe doskonalenie jakości i bez-
pieczeństwa produktów. 

Kto i w jakim zakresie
sprawuje nadzór nad prawidłowością 

produktów spożywczych?

Rola organów urzędowej kontroli 
żywności jest bardzo ważna w zapewnie-
niu prawidłowego funkcjonowania syste-
mów bezpieczeństwa żywności. Jednost-
ki urzędowe kontrolują czy wymogi pra-
wa żywnościowego są wypełniane, doko-
nują weryfikacji prawidłowości funkcjo-
nowania kontroli, a wcielając swoje kom-
petencje, zarządzają ryzykiem.

Instytucjami urzędowego sprawowa-
nia kontroli uczestniczącymi w systemie 
wczesnego ostrzegania o niebezpiecz-
nych produktach żywnościowych są:
 Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)
 Inspekcja Weterynaryjna (IW)
 Inspekcja Jakości Handlowej Artyku-

łów Rolno-Spożywczych (IJHARS)
 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa (PIORiN)
 Inspekcja Handlowa (IH)
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Produkcja i obrót żywnością wiąże 
się ze spełnieniem określonych warun-
ków oraz zastosowaniem środków za-
pewnienia bezpieczeństwa i przydat-
ności żywności na wszystkich etapach 
łańcucha żywnościowego „from farm 
to table” – od pola do stołu. Unijny ry-
nek nie jest hermetyczny. Zapewnienie 
bezpieczeństwa jest zadaniem trans-
granicznym i obejmuje m.in. zapobie-
ganie przenoszenia chorób ze zwie-
rząt na ludzi i zagwarantowanie kon-
sumentom informacji o składzie i po-
chodzeniu żywności. Specyficznym ob-
szarem sektora rolno-spożywczego jest 
produkcja oraz pozyskiwanie surow-
ców pochodzenia zwierzęcego i roślin-
nego, ponieważ już w tych surowcach 
spożywczych mogą pojawić się wszyst-
kie rodzaje zagrożeń żywności. Dla-
tego dobre praktyki są zalecane rów-
nież w rolnictwie jako dobre prakty-
ki rolnicze.

W krajach Unii Europejskiej, w Polsce 
również, wprowadzono prawne regulacje 
dotyczące produkcji i obrotu żywnością, 
w tym także ujednolicenia wprowadza-
jące obowiązek stosowania systemów za-
rządzania jakością. Obligatoryjnymi sys-
temami zarządzania jakością są: dobra 
praktyka higieniczna (ang. Good Hygie-
nic Practice, GHP), dobra praktyka pro-
dukcyjna (Good Manufacturing Practi-
ce, GMP) oraz system analizy zagrożeń 
i krytycznych punktów kontrolnych (Ha-
zard Analysis and Critical Control Po-
ints, HACCP).

Realizacja zasad GMP/GHP two-
rzy odpowiednie higieniczne warunki 
do produkcji żywności. Zasady, pro-
ducent żywności opracowuje w po-
staci dokumentacji opisowej, aby ja-
ko procedury postępowania, zbio-
ry i kodeksy zasad były wyprzedze-
niem poprawnie wdrożonego systemu 
HACCP. Etapowe wprowadzenie pro-
gramu GMP/GHP oraz HACCP stwo-
rzy właściwe warunki do pozyskania 
odpowiedniej jakości surowców oraz 
wytwarzania żywności w sposób za-
pewniający bezpieczeństwo zdrowot-
ne dla konsumenta.

W zmieniającej się sytuacji rynkowej 
konieczny jest monitoring stanu dosto-
sowania się polskich przedsiębiorstw do 
warunków funkcjonowania, wyjścia na-
przeciw konkurencji na rynku europej-
skim oraz dostosowania się do zasad 

unijnego prawa żywnościowego. Przed-
siębiorstwa sektora spożywczego, aby 
zwrócić uwagę konsumenta, muszą ak-
ceptować jego wymagania i oferować 
żywność wysokiej jakości z gwarancją 
bezpieczeństwa. Warunkiem spełnie-
nia tych oczekiwań jest wdro-
żenie i stosowanie nowocze-
snych systemów zarządzania 
jakością. Opcjonalnymi syste-
mami, jakie producent mo-
że, ale nie musi wdrożyć, są:
 System Zarządzania Ja-

kością ISO serii 9000
 Punkty Kontrolna 

Zapewnienia Jakości 
(QACP)

 Zintegrowany Sys-
tem Zarządzania 
Jakością (ZSZJ)

 Zintegrowany System 
Zarządzania (ZSZ)

 Produkcja na Światowym
Poziomie (WCM)

 International Food Standard (IFS)
 British Retail Consortium (BRC) oraz 

własne (zakładowe) Systemy Zarzą-
dzania Jakością.

Bezpieczeństwo, jak nazwa wskazu-
je, jest stanem związanym z brakiem za-
grożenia, pewnością, że żaden czynnik 
zewnętrzny nie stanie się zagrożeniem 
i nie zaburzy spokoju. Wobec powyż-
szego priorytetem wszystkich produ-
centów żywności powinno być zapew-
nienie bezpieczeństwa i wysokiej jako-
ści wytwarzanych wyrobów po-
przez stosowanie najlepszych 
surowców, wdrażanie opty-
malnych metod produkcji, 
kompleksowych techno-
logii oraz uczestnictwo 
w systemach zapew-
niania jakości. Aby 
osiągnąć ten cel, opra-
cowane zostały różne 
rozwiązania systemo-
we pozwalające na pro-
wadzenie dobrej prak-
tyki rolniczej, produk-
cyjnej i higienicznej; kon-
trolowane na wszystkich 
etapach procesów produk-
cyjnych i obrotu żywnością.

Według Platona jakość by-
ła pewnym stopniem doskona-
łości, uważał rzeczywisty świat 
za niedoskonałe odbicie istniejących, 
doskonałych idei.

Współczesny rynek narzuca produ-
centom zapewnienie wymaganej jako-
ści wyprodukowanych wyrobów. Za-
interesowanie żywnością wysokiej ja-
kości zarówno w Polsce, jak i Euro-
pie systematycznie wzrasta. Producen-
ci nieustannie doskonalą i podnoszą 
jakość swoich wyrobów oraz efektyw-
ność własnych linii produkcyjnych. 
Wszystko po to, by klient był pewien 
znakomitej jakości i bezpieczeństwa 
produktów.

unijnego prawa żywnościowego. Przed-
siębiorstwa sektora spożywczego, aby 
zwrócić uwagę konsumenta, muszą ak-
ceptować jego wymagania i oferować 
żywność wysokiej jakości z gwarancją 
bezpieczeństwa. Warunkiem spełnie-
nia tych oczekiwań jest wdro-
żenie i stosowanie nowocze-
snych systemów zarządzania 
jakością. Opcjonalnymi syste-
mami, jakie producent mo-
że, ale nie musi wdrożyć, są:

 System Zarządzania Ja-
kością ISO serii 9000

Zapewnienia Jakości 

 Zintegrowany System 

 Produkcja na Światowym

centów żywności powinno być zapew-
nienie bezpieczeństwa i wysokiej jako-
ści wytwarzanych wyrobów po-
przez stosowanie najlepszych 
surowców, wdrażanie opty-
malnych metod produkcji, 
kompleksowych techno-
logii oraz uczestnictwo 

tyki rolniczej, produk-
cyjnej i higienicznej; kon-
trolowane na wszystkich 
etapach procesów produk-
cyjnych i obrotu żywnością.

Według Platona jakość by-
ła pewnym stopniem doskona-
łości, uważał rzeczywisty świat 
za niedoskonałe odbicie istniejących, 

produktów.
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Smakowanie wiedzy na festiwalu w Toruniu
13 kwietnia 2019 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zorganizował szko-
lenie terenowe w Toruniu. Jego uczestnikami były przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z Napromu i Nielbarka, 
a także przedstawiciele ośrodka.

mgr inż. Monika Hodór
Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich Odbiór nagród w konkursie wiedzy o Lubelszczyźnie

Tradycyjne produkty wędliniarskie Stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Targi Turystyczne WYPOCZYNEK oraz Toruński Festiwal 
Smaków to dwudniowe wydarzenie poświęcone branży tu-
rystycznej i żywnościowej, które odbyło się po raz dziewiąty 
w Toruniu. Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie oraz 
promocja bogatej oferty turystycznej, a także regionalnych pro-
duktów kulinarnych oraz wyrobów rękodzielniczych.

W programie imprezy znalazły się liczne pokazy, degu-
stacje wyrobów z różnych regionów Polski, a także konkur-
sy dla zwiedzających. Podczas targów zaprezentowały się 
m.in. biura podróży, których oferta turystyczna obejmowa-
ła wypoczynek w niezwykle ciekawych i urokliwych czę-
ściach Polski, z ukazaniem ich szczególnych walorów. Pro-
mowały się zarówno miasta, jak i regiony turystyczne. Moż-
na było zasięgnąć wszelkich, ważnych dla turystów informa-
cji związanych z rodzajem oraz miejscem wypoczynku. Im-
prezą towarzyszącą targom był Toruński Festiwal Smaków, 
będący niepowtarzalną okazją spróbowania i nabycia wyjąt-
kowych oraz smacznych wyrobów pochodzących z różnych 
regionów kraju. 

Udział w wydarzeniu pozwolił członkiniom kół gospodyń 
wiejskich na poznanie szerokiej gamy produktów turystycz-
nych w postaci ofert agroturystycznych, a także wyrobów i po-

traw różnych regionów Polski. Panie wzięły również udział 
w zorganizowanym przez jednego z wystawców konkursie 
wiedzy o Lubelszczyźnie, w którym musiały odpowiedzieć na 
cztery pytania. Wśród osób, które udzieliły prawidłowych od-
powiedzi, rozlosowano nagrody. Wśród nagrodzonych zna-
lazły się dwie uczestniczki wyjazdu zorganizowanego przez 
WMODR z siedzibą w Olsztynie.

W opinii uczestniczek takie imprezy są doskonałą okazją 
poznania innych regionów, zarówno pod względem walorów 
turystycznych, jak i wyrobów kulinarnych różnych producen-
tów (wędliny, sery, chleby, przetwory warzywne i owocowe, 
miody i wyroby cukiernicze). Zdaniem przedstawicielek kół 
gospodyń wiejskich uczestnictwo w wydarzeniu było bardzo 
ciekawym doświadczeniem i z pewnością będzie inspiracją do 
podejmowania działań we własnym otoczeniu.

Podczas targów swoje stoisko zorganizowało także Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gościem honorowym był 
Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, 
który w swoim wystąpieniu podkreślił, że targi są wydarze-
niem promującym nie tylko Toruń i województwo kujawsko-
-pomorskie, ale także miejscem poznania oferty znakomitych 
produktów z całej Polski.
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
 Kombajn Volvo ze ścinaczem słomy, silnik Perkinsa 4 cylindry, 

heder 2,5 m. Rozsiewacz do wapna RCW-3. Tel. 509 025 920.
 Siewnik zbożowy AGROMET KUTNO POZNANIAK 6 rok prod. 

1988. Przyczepa samozbierająca MIROSŁAWIEC duża rok produk-
cji 1987. Powiat bartoszycki gm. Górowo Iławeckie. Tel. 516 063 227.

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

 Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzętu I wł. 
Stan bdb kupiony w kraju u dealera pełny serwis dokumentacja 
opony orginał przód 70% tył 90% szerokie ogumienie komplet ob-
ciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap. Tel. 600 096 165.

 Byki 100% LM 10 sztuk 12-13 miesięcy 5000-5500 zł/szt, ok. Goł-
dapi. Tel. 600 096 165.

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

 Kombajn BIZON Z056 (szerokie koła, rok prod. 1984, stan ideal-
ny), owijarkę Metal-Fach (stan idealny), rozrzutnik obornika dwu-
osiowy (prod. polskiej), przetrząsarko-zgrabiarkę (szerokość ro-
bocza 3 m), śrutownik bijakowy (silnik 11 kW). Tel. 55 244 81 89 
(proszę dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.

 Sprzedam ciągnik C-330 z turem, rok prod. 1982, sprawny i za-
rejestrowany. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 615 532.

 Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zareje-
strowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestro-
waną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową, 
dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.

 Sprzedam szczeniaki foksterier tricot po rodzicach polujących, 
gm. Jonkowo. Tel. 604 194 791.

 Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (w pełni 
sprawną) – cena 28 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka. 
Tel. 600 797 360.

 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 kopaczkę 
gwiaździstą jednorzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.

 Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same bu-
dynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 691 877 920.

 Sprzedam zbiornik na mleko 340 litrów i 650 litrów, baloty sia-
na i sianokiszonki. Gmina Purda. Tel. 664 773 157.

 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.

 30 ha ziemi rolnej dobrej klasy w całości lub w części. Waplewo 
gm. Jedwabno. Tel. 510 834 283.

 Dom jednorodzinny, parterowy, wolnostojący położony w malow-
niczym miejscu (gm. Płoskinia). Powierzchnia mieszkalna domu 
wynosi 100 m2, pow. działki 5,72 ha. Istnieje możliwość rozbudowy 
budynku mieszkalnego. W cenie gotowy projekt rozbudowy z po-
zwoleniem na budowę. Dom składa się z 5 pokoi, przestronnego 
holu, kuchni oraz łazienki. W domu została wymieniona instalacja 
elektryczna, centralne ogrzewanie (nowe grzejniki, piec CO, okna). 
Na całej pow. mieszk. wymieniono wylewki i podłogi, sufity pod-
wieszane. Na działce znajduje się duży, murowany budynek gospo-
darczy. Na posesji znajduje się staw, młody owocowy sad, ogródek 
warzywny i kwiatowy. Dojazd do posesji drogą asfaltową. Położe-
nie posesji nadaje się na prowadzenie działalności agroturystycz-
nej (około 300 m do lasu). Tel. 721 015 466.

 Dom jednorodzinny o pow. 130 m2, działkę rolną o pow. 1,3 ha, 
działkę ogrodniczą o pow. 0,65 ha. Położone na terenie miasta 
Ornety, cena do uzgodnienia. Tel. 668 047 199, 798 387 298.

 Gospodarstwo rolne 11 ha, budynki mieszkalne i gospodarcze, 
budowane w 2004 r., 2 stawy rybne o pow. 0,5 ha, las o pow. 4 ha 
z linią brzegową jeziora Kraks przy trasie nr 16 Biskupiec-Olsztyn, 
gm. Biskupiec. Tel. 503 151 852.

 Grunty rolne 11,11 ha, klasa IV, położone: obręb Bogatyńskie, 
gmina Orneta, powiat lidzbarski. Tel. 604 215 407.

 Jelenie byki sprzedam. Wieliczkowo, gm. Lubomino. Tel. 500 891 996.
 Przyjmujemy zapisy na drób: kurki odchowane: żółtonóżka (kwie-

cień), Tetra, Mesa, Bangkok, Leghorn (maj). Drób wodny: pisklęta, 
kaczki: pekin francuski, kaczka piżmowa, gęś kołudzka (marzec - 
najniższa cena, maj), pisklęta i indyki kolorowe (maj, czerwiec). Kur-
ki odchowane cały rok. Kaczki nieodchowane. Tel. 604 194 791.

 Siewnik „Poznaniak” sprzedam. Tel. 604 194 791.
 Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
 Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwity 

wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż, wia-
ty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.

 Chłodnia do mleka 1000 l po wymianie agregatu 2 lata temu - 
7000 zł, gmina Wilczęta. Tel. 609 973 847.

 Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie stacje 
paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ścinacz zielo-
nek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619, 518 867 456.

 Bielarka pneumatyczna, agregat malarski, pianownica, piaskar-
ka, stal nierdzewna. Gwarancja 5 lat. Okazja! Model 2018. Pro-
ducent, tel. 533 053 636.

 Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) - 7,5 m. Tel. 503 509 932.
 Kombajn Bizon Super, rok prod.: 1978, sprawny technicznie po 

remoncie. Cena: 22 000 zł. Tel. 601 431 641.
 Maszt podnoszący wózka widłowego MANITOU udźwig

1000 kg wysokość unoszenia 3 m, stan: b. dobry, cena: 2 000 zł. 
Ełk. Tel. 693 467 794.

 Laweta do słomy, dł.: 11,5 m, ładowność: 11,5 t, zarejestrowana, 
ubezpieczona jako rolnicza, cena: 17 000 zł. Sianokiszonka od 70 
zł. Siano, duże bele - 90 zł. Laweta do słomy zarejestrowana, ce-
na: 7 000 zł. Roztrząsałka 4-ramienna na 6 palców Claas CL540, 
hydraulicznie składana. Zgrabiarka 2-gwiazdowa KUHN 12 500 
zł. Laweta do sianokiszonki z dokumentacją, cena 6 500 zł. Przy-
czepa wywrotka tandem, cena 6 800 zł. Tel. 603 820 720.

 Ładowarkę teleskopową JCB, przyczepę do zboża 18 t., rozrzut-
nik T-088, osprzęt do ładowarek, chwytak do bel. Gmina Dobre 
Miasto. Tel. 509 236 519.

KUPIĘ:
 Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ur-

sus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie. Tel. 

724 133 999.
 Byczki opasowe do dalszego chowu do 150 kg. Tel. 603 820 720.
 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.

 Pług Kverneland, traktor 4- lub 6-cylindrowy, żnijkę do zboża, 
rozsiewacz 2-tarczowy do nawozów i przyczepę 4- lub 6-tono-
wą. Tel. 795 807 728.

 Grunty rolne, ziemię rolną od 2 do 4 klasy, o powierzchni od 30 
do 100 ha. Tel. 795 807 728.

 Rozdrabniacz słomy do Bizona, opony 23,1-26x do Bizona. Pług 
obrotowy lub zagonowy 4-skibowy. Ciągnik Zetor 11441, 1222, 
1214 lub 1614. Tel. 795 807 728.
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Adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:

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

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

 DZIAŁDOWO,

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

tel. (23) 696 19 75 

 ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36

•  Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

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

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

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

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

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

 KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem),

tel. (89) 751 30 93

 LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, 
tel. (89) 767 23 10

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

 NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d, 
tel. (56) 474 21 88

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

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

 OLSZTYN 

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

 OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24

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

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

 SZCZYTNO, ul. Kościuszki 1/6, tel. (89) 624 30 59

 WĘGORZEWO, ul. Kraszewskiego 40, tel. (87) 427 12 21

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2019 r.

reklama na okładce kolor:

     II, III str. - 1 000 zł netto

     IV str. - 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

     format A4 - 800 zł netto

     format 1/2 A4 - 500 zł netto

     format 1/4 A4 - 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 - 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

     Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     - 500 zł netto

     Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron - 1 000 zł netto 

     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 31 maja 2019 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
 1. Rodzaj

 2. Leczyła na wsi

 3. Ozimy

 4. Środki grzybobójcze

 5. Skończyły się żarty, zaczęły się…

 6. Chwast

 7. Napuszony jak

 8. Wielkanocne

 9. Z niej chleb

10. Zwid

11. „Stopa” np. krowy

12. Jeden ze zmysłów

13. „Piernikowe” miasto

14. Katarzyna

15. Wołowe

16. Roślina niemal idealna

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.wmodr.pl

Weź udział w konkursie, wygraj cenne nagrody! 

Najciekawsza 
zagroda warmińska

z zachowaniem tradycyjnego charakteru
architektury regionalnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć 
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zdjęcie dzięki uprzejmości siedliska Plajny – Ogród Dobrych Myśli (Plajny 10, 14-407 Godkowo, www.plajny.pl)
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Rolnik szuka sprytnej
               dokumentacji!

Rozwiązanie dla
całego gospodarstwa

Automatyczna dokumentacja

z KAŻDĄ maszyną, od KAŻDEGO producenta!

www.365FarmNet.pl


