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z życia WMODR

Z życia WMODR
mgr Mirosław Fesnak

|

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych
organizowanych przez WMODR
z s. w Olsztynie
q 7 grudnia 2018 r., w siedzibie WMODR
w Olsztynie, odbędzie się konferencja
pn. „Wyzwania dla rolnictwa i obszarów wiejskich w świetle nowej
perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027”. Zakres prelekcji i dyskusji to, m.in.: wzmocnienie konkurencyjności polskich rolników w poszczególnych rynkach w warunkach
przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej UE
i sytuacji na rynku globalnym; wspieranie dochodów rolników, wzmocnienie małych i średnich gospodarstw
oraz bezpieczeństwa żywnościowego,
krótkie łańcuchy żywności; aktywizacja i wsparcie młodych, innowacyjnych producentów rolnych; działania
na rzecz rozwoju i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. Osobą
odpowiedzialną za sprawy merytoryczne i organizacyjne spotkania jest
pani Maria Suszko, tel. 695 990 229.
q 12 grudnia 2018 r., w siedzibie WMODR
w Olsztynie, odbędzie się seminarium
pn. „Woda a rolnictwo - aktualne zagadnienia związane z korzystaniem
z wody”. Osobą odpowiedzialną za
sprawy merytoryczne i organizacyjne
spotkania jest pani Maria Jankowska,
tel. 665 690 562.

Kierownik Sekcji Wydawnictw i Informacji
q „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – termin naboru od 15
listopada do 21 grudnia 2018
q „Współpraca” – termin naboru od 16 listopada do 17 grudnia 2018 r.
Zachęcamy do korzystania z fachowego
doradztwa w zakresie wymienionego działania i poddziałania PROW na lata 20142020 oraz z usług sporządzania niezbędnej
dokumentacji aplikacyjnej świadczonych
przez pracowników WMODR z s. w Olsztynie, Oddziału w Olecku oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

|

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich (SIR)
q Celem głównym Sieci jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Sieć funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich, a zadania SIR w województwie warmińsko-mazurskim wykonuje WMODR. Uczestnikami SIR
mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Celami SIR są:
n ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi,

przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
n ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
n pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc
w opracowaniu projektów przez
grupy operacyjne i partnerstwa na
rzecz innowacji.
Zachęcamy do kontaktów roboczych
ze Specjalistami i Doradcami WMODR
w zakresie wspierania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

|

Targi organizowane przez WMODR
w 2019 roku
q XI Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach” odbędą się w dniach
27-28 kwietnia 2019 r. Komisarzem
targów jest pani Magdalena Pusz, tel.
665 991 329; e-mail: m.pusz@w-modr.pl.
q XXVI Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” odbędą się w dniach
7-8 września 2019 r. Komisarzem targów jest pan Mirosław Fesnak, tel.
605 098 542; e-mail: m.fesnak@w-modr.pl.

|

Pomoc suszowa: zakończyło się przyjmowanie wniosków o wsparcie
q 16 listopada zakończyło się przyjmowanie wniosków o pomoc suszową.
Do tego czasu do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęły 13 854 wnioski. Wśród
nich około 1 500 rolników otrzyma
płatności w pełnej wysokości, czyli
1000 zł do hektara, o ile mieli ubezpieczoną co najmniej połowę upraw. Do
dnia 19 listopada br. Agencja wydała
dyspozycje płatności dla blisko 10 tys.
rolników na kwotę około 107 mln zł.

|

Nabory wniosków w ramach PROW
na lata 2014-2020
q „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – termin naboru: od 27
listopada do 28 grudnia 2018 r.
Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018
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z życia samorządu województwa

Dziedzictwo kulinarne
i wymiana doświadczeń

Pochwal się projektami realizowanymi
w ramach PROW 2014-2020

Przedstawiciele przedsiębiorstw członkowskich sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle odwiedzili partnerski region województwa warmińsko-mazurskiego, należącą do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Żupanię
Splicko-Dalmatyńską.
Wizyta studyjna stanowiła drugą część dorocznego spotkania regionów członkowskich Sieci. Pierwsza część odbyła się
w Ystad w połowie maja tego roku.

Konkurs Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (ENRD) ma na celu wyróżnienie inicjatyw ukazujących konkurencyjność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.
Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich powstała po to, by zwiększyć zaangażowanie zainteresowanych
stron w rozwój obszarów wiejskich, podnieść jakość programów rozwojów obszarów wiejskich, polityki informacyjnej,
a także po to, by wspierać ocenę programów rozwoju obszarów wiejskich.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce funkcjonuje
od 2007 roku. Obecnie Beneficjenci drugiej edycji PROW 20142020 mają szansę na zaprezentowanie swoich inicjatyw, które
mogli zrealizować z pomocą funduszy unijnych.

Strażnicy dziedzictwa kulinarnego w Chorwacji
Wydarzenie adresowane było do przedsiębiorstw członkowskich Regionalnych Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Jego celem była przede wszystkim wymiana doświadczeń, dobrych
praktyk, pomysłów na rozwój pomiędzy uczestniczącymi regionami, podmiotami czy przedsiębiorstwami członkowskimi.
W przedsięwzięciu uczestniczyło blisko 70 osób, w tym regionalnych przedstawicieli licencji, koordynatorów sieci regionalnych, przedsiębiorców zrzeszonych w sieci. Uczestnicy zapoznali się z Dziedzictwem Kulinarnym Regionu Splicko-Dalmatyńskiego. Odwiedzili lokalne, rodzinne przedsiębiorstwa,
będące członkami Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

Warmia i Mazury
członkiem EUROPARC
Województwo warmińsko-mazurskie zostało przyjęte do
grona członków Federacji EUROPARC. To międzynarodowa
sieć działająca dla zachowania i ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa.
Federacja zrzesza organizacje państwowe, regionalne, parki narodowe, parki krajobrazowe i inne podmioty, dla których
najważniejszy jest odpowiedni stosunek do środowiska. Działania EUROPARC skupiają się na praktycznej ochronie przyrody i zrównoważonym rozwoju europejskiej różnorodności
biologicznej.
Przedstawiciele samorządu oraz parków krajobrazowych
Warmii i Mazur we wrześniu 2018 roku wzięli udział, jeszcze
jako goście niezrzeszeni, w corocznej konferencji EUROPARC,
która odbyła się w Parku Narodowym Cairngorms w Szkocji,
gdzie zapoznali się w praktyce z zaletami uczestnictwa w tym
stowarzyszeniu.
Członkostwo umożliwi udział w działaniach stowarzyszenia wszystkim parkom krajobrazowym będącym pod nadzorem samorządu województwa, co przyczyni się do jeszcze lepszego poziomu ich funkcjonowania.

6

Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018

W bieżącej edycji konkurs Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą zgłaszać projekty w pięciu kategoriach tematycznych:
1. poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw,
2. środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym
uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki
i ochrony ekosystemu,
3. rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych
i telekomunikacyjnych (ICT),
4. włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem
obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży,
5. LEADER - inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia
LEADER.

Zasady konkursu
n Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie
z PROW 2014-2020.
n Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone.
W przypadku projektów trwających powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.
n Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu wyżej wymienionych kategorii.
n Projekty należy zgłaszać poprzez wypełniony formularz, najpóźniej do 5 grudnia 2018 roku na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl.
n Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.
n Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze
projekty, po dwa w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.

z życia ARiMR

Inwestycje dotyczące zapobiegania
rozprzestrzenianiu się afrykańskiego
pomoru świń w ramach PROW 2014-2020
Opublikowana 1 października 2018 r. nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca
2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje
typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
wprowadziła istotne ułatwienia w ubieganiu się o pomoc przez rolników na inwestycje dotyczące zapobiegania
rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.
dr Marcin Kazimierczuk

Z-ca Dyrektora WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Główne zmiany
q zwiększenie obszaru objętego pomocą na teren całej Polski (poprzednio były to obszary wymienione w części I, II lub
III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
z dnia 9 października 2014 r.);
q zmniejszenie liczby świń
z 300 na 50 (średni stan z 12
miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień
rozpoczęcia terminu naboru);
q rozszerzenie zakresu udzielanej pomocy o urządzenia do dezynfekcji takie jak brama, kurtyna, tunel lub wykonanie inwestycji umożliwiającej utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemające bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta
kopytne.
Kto może ubiegać się o wsparcie
W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia pomoc
przyznaje się rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub
zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż
50 świń i planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:
q ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
q utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub
q zakup urządzeń do dezynfekcji, lub
q przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania
świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych
pomieszczeniach.

Kryteria wyboru
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie następujących kryteriów
wyboru:
q jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi:
n od 50 do 800 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów,
przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku, gdy
liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości
proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości
równej 50,
n od 800 do 1200 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku,
gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości
równej 1200,
n powyżej 1200 świń - przyznaje się 2 punkty;
q jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej - przyznaje się
2 punkty.
Wysokość pomocy
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji
w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie
przyznaje się na podstawie umowy o przyznaniu pomocy zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego agencji. Pomoc
przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie
realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego beneficjenta 100 tys. zł w przypadku rolnika, który jest posiadaczem
samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi chów lub hodowlę
nie mniej niż 50 świń średniorocznie na nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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z życia KOWR

Działania KOWR na rzecz
promocji polskiej żywności
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powstał 1 września 2017 r. jest odpowiedzialny za zadania w zakresie
realizacji krajowej polityki rolnej, programowania rozwoju polskiej wsi i gospodarowania nieruchomościami rolnymi.
mgr inż. Dariusz Wasiela

Z-ca Dyrektora OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie
Realizujemy zadania w zakresie
gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, kształtowania ustroju rolnego, zarządzania spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i innowacyjności w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, stabilizacji i monitorowania
rynków rolnych, odnawialnych
źródeł energii (OZE), promocji i zwiększania konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych, wspierania konsumpcji, pomocy żywnościowej, transferu wiedzy na obszarach wiejskich, w tym gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolno-żywnościowych.
Realizacja działań promocyjno-informacyjnych skupia się na
zwiększeniu liczby konsumentów polskiej żywności wysokiej
jakości, tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej. KOWR poprzez
rozbudzenie patriotyzmu konsumenckiego i zwiększenie spożycia żywności krajowej działa na wzrost konkurencyjności rodzimych produktów rolno-spożywczych. Działania te skierowane
są zarówno do konsumentów jak i do producentów żywności.
Celem tych działań jest zmiana nawyków żywieniowych,
poszukiwanie i świadomy wybór żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej przez konsumentów zarówno tych najmłodszych jak i dorosłych poszukujących zdrowych produktów spożywczych. „Polska smakuje” to hasło, poprzez które
KOWR buduje jedną rozpoznawalną markę polskiej żywności
w kraju i poza jego granicami.
W br. OT KOWR w Olsztynie zrealizował w tym kierunku
szereg wydarzeń między innymi:
n VII edycję ogólnopolskiej imprezy sportowo-edukacyjnej
„Jem owoce, piję mleko – w życiu zajdę daleko” - największa impreza adresowana do dzieci w wieku 5-12 lat w krajach UE, wpisana przez Komisję Europejską do „Katalogu
najlepszych praktyk w dziedzinie komunikacji – dobre przykłady projektów złożonych w latach 2012 – 2013”. VIII edycja imprezy odbędzie się 24 maja w 2019 r.
n II edycję „Mleko+Owoce=>Super Moce” w Miłakowie;
n „Zdrowo, tenisowo, owocowo” w Ostródzie;
n „Ogród to moje życie” czyli Dzień Działkowca ROD SEMAFOR w Olsztynie.
Cykl warsztatów edukacyjnych „Lekcji zdrowia” skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych, podczas których otrzymały dużą porcję wiedzy na temat zasad zdrowego odżywia-
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nia, produkcji ekologicznej i prowadzenia zdrowego trybu życia. Ważnym wydarzeniem były warsztaty kulinarne skierowane tym razem do młodzieży z ośmiu szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego, w tym również o profilu gastronomicznym i rolniczym, których celem
jest propagowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu kuchni tradycyjnej i regionalnej.
OT KOWR w Olsztynie buduje rynek polskiej zdrowej
żywności poprzez wspieranie współzawodnictwa młodzieży szkół o profilu gastronomicznym i rolniczym ze szczególnym podkreśleniem roli polskiego produktu w kuchni tradycyjnej w ramach „Polska smakuje”. Konkursy jak Olimpiada
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, VII Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Kulinarny „Smaki Wsi”, Konkurs kulinarny
„Gotuj z pasją” dla szkół gastronomicznych, XXXVI Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Rolnictwie, XXIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego o tytuł „Mistrza Szkolnej Patelni”. Pozwalają one na doskonalenie umiejętności kulinarnych, pobudzanie i rozwijanie
pasji i pogłębianie wiedzy na temat produkcji rolno-spożywczej.
Najważniejszym wydarzeniem dla producentów żywności
była „Strefa inspiracji KOWR”, którą OT KOWR w Olsztynie
zorganizował na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Prelekcje połączone z panelem dyskusyjnym poświęconym aktywności biznesowej i promocyjnej w zakresie zdrowej żywności, produkcji oraz handlu produktami
rolno-spożywczymi. W spotkaniu uczestniczyli producenci rolni, przetwórcy żywności, lokalni przedsiębiorcy z branży spożywczej, osoby chcące podjąć działalność związaną z dystrybucją lub przetwórstwem żywności. „Strefa inspiracji KOWR”
miała również zachęcić do produkcji żywności w uznanych
systemach jakości wspieranych ze środków Unii Europejskiej
w poddziałaniu 3.1 PROW na lata 2014-2020.
OT KOWR w Olsztynie podejmuje szereg działań informacyjnych. Stąd też nasza obecność na targach tj. Wiosenne Targi
Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach” i Jesienne Targi Rolnicze
„Wszystko dla rolnictwa” oraz Wystawa Maszyn Rolniczych
MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA – największa rolnicza
impreza wystawiennicza w północnej Polsce.
W sumie OT KOWR w Olsztynie przygotował ponad 111
działań obejmujących konsumentów i producentów, promując
polską żywność podczas licznych imprez, wydarzeń, konkursów, targów, spotkań, wystaw oraz zachęcając do rejestracji na
stronie internetowej i korzystania z aplikacji mobilnej „Polska
smakuje”, które są platformami komunikacji pomiędzy producentami a konsumentami.

z życia OSChR

Plantacja drzew iglastych

Grudzień to czas świąteczny, którego nie można wyobrazić sobie bez pachnącej choinki, świadczy o tym niezmniejszająca się co roku sprzedaż w Polsce około 6 mln choinek.
dr inż. Anna Kulczycka

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie
Małą część plantacji przeznaczono pod
nasadzenia jodeł, jednak ze względu na
duże wymagania termiczne tego gatunku, uprawa nie jest powszechna. W asortymencie plantacji znajdują się również
drzewka w pojemnikach, których atutem
jest dłuższa świeżość. Niezmniejszający
się popyt na iglaki stwarza możliwość
dochodów, jednak uprawa iglaków wymaga czasu. Pierwsze zyski uzyskuje się
dopiero po około 5-6 latach pielęgnowania drzewek. Do czynności, które wykonuje się na plantacji zalicza się m.in.: nawożenie, nawadnianie, spulchnianie gleby, cięcie, strzyżenie, ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Warto zaznaczyć, że pracochłonne czynności
jak przycinanie drzewek można prowadzić również w okresie zimowym.
Świerk kłujący Picea pungens Engelm
W 2017 roku krajowe szkółki wyprodukowały w gruncie i pojemnikach ponad 50 mln sztuk drzew i krzewów iglastych. Z danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie wynika, że w latach 2016-2018 posadzono 3
764 000 szt. sadzonek świerkowych, natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa nadzoruje produkcję sadzonek iglastych w 58 podmiotach naszego województwa.
n Trendy
W Polsce coraz częściej na drzewko
bożonarodzeniowe wybierana jest jodła,
która nie gubi igieł. W Niemczech gatunek ten stanowi 75proc. sprzedaży. Co roku zmniejsza się średnia wysokość kupowanych drzewek. Klienci szukają drzewek o wysokiej jakości i są w stanie zapłacić za nie więcej. Wysokie wymogi
spełniają choinki z wyspecjalizowanych
plantacji. Jedną z nich jest plantacja państwa Bogusławskich położona w Sętalu, Brąswałdzie i Kabikiejmach o łącznej
powierzchni ponad 20 ha. Można kupić
tu świerk pospolity, tradycyjne drzewko
bożonarodzeniowe o intensywnym zapachu, ale również świerk kłujący o niebieskim zabarwieniu igieł, którego wielką
zaletą jest trwałość. Dla osób szukających
oryginalnego drzewka - świerk serbski
o lekko przewieszających się pędach.

n Pomoc dla plantatorów
W tym roku zostało zarejestrowane Polskie Stowarzyszenie Plantatorów
Choinek zrzeszające polskich plantatorów. Celem stowarzyszenia jest edukacja
i dzielenie się doświadczeniem, wyznaczenie jednolitych standardów jakościowych, monitoring rynku polskiego i zagranicznego, a także promowanie polskiego materiału roślinnego.

Plantacja świerków w Brąswałdzie
Zakładanie plantacji
n Gleba, warunki klimatyczne
Plantacje świerków zaleca się zakładać na glebach III-V klasy bonitacyjnej.
W przypadku słabszych gleb możliwe
jest zakładanie plantacji na choinki cięte
lub uprawa w pojemnikach. Wyjątkiem
jest świerk kłujący, którego można uprawiać na glebie VI klasy. Natomiast odradza się sadzenia plantacji na żyznych stanowiskach, ze względu na pracochłonne
zwalczanie chwastów. Świerki pospolite

są wytrzymałe na mrozy, a najkorzystniejsze warunki panują w północnej Polsce. Można je uprawiać nawet w zagłębieniach terenu, gdzie występują zastoiska
mrozowe, jednak nie należy sadzić ich
w miejscach zalewowych. Termin zakładania plantacji może przypadać na wczesną wiosnę lub jesień.
n Odczyn
Drzewa iglaste wymagają odczynu
w przedziale 4,5-6,5. Dlatego gleby mało
przydatne pod względem pH pod uprawy zbóż, czy rzepaku, mogą stać się idealnym stanowiskiem pod uprawę drzew
iglastych. A według badań okręgowej stacji chemiczno-rolniczej w naszym województwie udział gleb kwaśnych i bardzo
kwaśnych wynosi 41proc.
n Nawożenie
Drzewa iglaste rosną w jednym miejscu przez około 6-10 lat, dlatego odpowiednie przygotowanie gleby przed sadzeniem ma szczególne znaczenie, gdyż
popełnione błędy w nawożeniu podstawowym zwiększają koszty pogłównych działań interwencyjnych. Przed sadzeniem roślin powinno się zawartość
wszystkich składników pokarmowych
w podłożu doprowadzić do odpowiedniego poziomu, wyznaczonego przez
liczby graniczne stosowane do warunków uprawy i gatunku rośliny. Niewskazane jest także przenawożenie, gdyż zbyt
duże roczne przyrosty powodują tworzenie „luźnej” korony. W celu określenia
dawek nawozowych należy zbadać zawartość składników w glebie, a w razie
obserwowania niepokojących objawów
zaleca się wykonanie analizy materiału roślinnego.
Źródła:
- Analiza wyjściowa sytuacji środowiskowej w sektorze produkcji roślin ozdobnych
w Polsce w 2015. Morosz A. Infrastruktura
i ekologia terenów wiejskich, I/1/2017, Polska Akademia Nauk, s. 55-70.
- Gospodarstwo stroiszowo-choinkowe. Gorzelak A. Centrum Informacyjne Lasów
Państwowych, 2005, Warszawa.
- Ceny będą rosnąć. Idziak A. Biznes ogrodniczy 7/102/2018
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Uprawa bezorkowa
Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami ocieplania klimatu, któremu towarzyszą przede wszystkim zmiany w rozkładzie
ilości opadów atmosferycznych. W rolnictwie woda odgrywa bardzo ważną rolę. W ostatnich latach rok w rok do czynienia mamy – w mniejszym bądź większym stopniu – ze zjawiskiem suszy. Niestety, nie są do dobre prognozy dla
produkcji rolniczej, zwłaszcza że większość gleb w naszym kraju to gleby lekkie o małej pojemności wodnej.
mgr inż. Ewa Pakulniewicz

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Lidzbark Warmiński
W tej sytuacji musimy za wszelką cenę szukać rozwiązań zmierzających do
zatrzymania wody w glebie. Jednym ze
sposobów na ochronę coraz to mniejszych zasobów wody w glebie jest zadbanie o próchnicę i strukturę gruzełkowatą gleby. Próchnica wiąże 3-5 razy
więcej wody w stosunku do swojej masy i jest łatwo dostępna dla roślin. Ponadto poprawia strukturę gleby, sprzyja powstawaniu struktury gruzełkowatej, dzięki czemu zwiększa zdolności retencyjne gleb oraz ogranicza spływy powierzchniowe i nasilenie erozji.

|

Utrzymanie struktury gruzełkowatej jest sprawą nadrzędną – gdy gleba
ulegnie zniszczeniu przywrócenie jej
urodzajności jest bardzo trudne

Oprócz czynników naturalnych tj. brak
mikroorganizmów, dżdżownic, występowanie silnych wiatrów czy ulewnych
deszczy do degradacji gleby przyczynia
się, również uprawa roli. Podczas każdego
zabiegu dochodzi do przyspieszania mineralizacji związków organicznych oraz
do niszczenia pewnej ilości agregatów glebowych. Proces niszczenia struktury gleby nasila się, jeżeli zabiegi te wykonujemy
w nieodpowiedni sposób. Na przykład:
n stosowanie ciężkich maszyn i narzędzi oraz zbyt duża liczba przejazdów
powoduje ugniatanie gleby,
n mechaniczna uprawa gleby prowadzi
do zmniejszenia zawartości próchnicy, która jest naturalnym lepiszczem
agregatów glebowych,
n stosowanie maszyn uprawowych
w warunkach suszy powoduje jej rozpylanie, a w warunkach nadmiernego
uwilgotnienia stwarza niebezpieczeństwo zamazywania gleby i tworzenia
się skorupy.
Wniosek nasuwa się tylko jeden: Im
mniej intensywna uprawa roli, tym lepszy stan struktury gleby.

|

Mając powyższe na względzie pojawia się pytanie orać czy nie orać?
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Tradycyjna uprawa roli oparta na orce stwarza optymalne warunki do wzrostu korzeni, poprzez spulchnienie i rozluźnienie gleby, ale zasadniczą wadą tego systemu jest nasilenie erozji wodnej
i wietrznej, przyśpieszona mineralizacja
próchnicy oraz przesuszenie warstwy
ornej gleby.
n Każda orka, czy wiosenna czy letnia,
powoduje około 10-30 mm ubytek wody z gleby.
n Orka siewna pługiem bez wału kruszącego lub bez brony powoduje bardzo szybkie wyparowywanie wody
z wysztorcowanych skib.
n Doprawienie wysuszonej roli po orce
prowadzi do rozpylenia, zniszczenia
próchnicy i struktury gleby, a także
złych wschodów.
We współczesnym rolnictwie uprawa
roli powinna prowadzić do:
n ograniczania strat glebowej materii
organicznej oraz do wzrostu sekwestracji (wiązania) węgla organicznego
w glebie,
n ograniczania erozji wodnej i wietrznej.
n poprawy struktury gleby, zmniejszenia zlewności i skłonności gleby do zaskorupiania – poprawy zdolności infiltracyjnej gleby,
n ograniczenia strat wody z gleby,
n ograniczenia spływów i wymycia
składników nawozowych,
n ograniczenia kosztów uprawy.

|

Uprawa bezorkowa może być lekarstwem na suszę, bo nie doprowadza
do przesuszenia wierzchniej warstwy
gleby

Warunkiem uprawy bezorkowej jest
pozostawienie na polu przez okres zimy
resztek pożniwnych lub uprawa międzyplonu. Dzięki temu ograniczamy erozję
gleby, zwiększamy zawartość substancji organicznej oraz zatrzymujemy wodę
w glebie. Niestety, ta uprawa ma również swoje wady. Brak odpowiedniego
spulchniania gleby wpływa na ograni-

czenie rozwoju korzeni, przez co pobieranie wody i składników pokarmowych
z głębszych warstw jest znacznie utrudnione, powoduje także wzrost zachwaszczenia (zwłaszcza chwastami z którymi
dotychczas nie mieliśmy problemu np.
stokłosy), a duża ilość resztek po zbiorze
przedplonu utrudnia precyzyjne umieszczenie nasion w glebie.

|

Nowym rozwiązaniem łączącym w sobie korzystne cechy uprawy tradycyjnej z elementami braku uprawy (zerowej) jest uprawa pasowa

Polega ona na spulchnianiu (nawet do
30 cm) pasa gleby wzdłuż przyszłych rzędów rośliny uprawnej, bez jej odwracania i mieszania, a następnie na nawożeniu i siewie. Te trzy zabiegi można wykonać za jednym przejazdem zestawem
składającym się z maszyny spulchniającej glebę, siewnika i aplikatora umożliwiającego zlokalizowane stosowanie nawozu. Pomiędzy rzędami pozostają pasy gleby nienaruszonej i nieuprawionej,
które stanowią prawie 2⁄3 powierzchni
przeznaczonej pod uprawę. Taka gleba
łatwiej magazynuje wodę pochodzącą
z nagłych i intensywnych opadów – woda ścieka z pasów nieuprawionych i przechodzi do warstwy głęboko spulchnionej. Ponadto pasy nieuprawione pokryte
resztkami pożniwnymi pełnią rolę bufora przed destrukcyjnym działaniem wody i powietrza. Nienaruszona przestrzeń
zapewnia także podparcie dla kół siewnika, które nie mając kontaktu z wilgotną
glebą nie oklejają się, dzięki czemu siew
możliwy jest nawet w trudnych i mokrych warunkach.

|

Dużym plusem uprawy pasowej jest
możliwość wprowadzenia nawozów
mineralnych tam, gdzie będą się rozwijały korzenie

Aplikacja nawozów w pobliżu nasion
umożliwia ich skuteczniejsze wykorzystanie przez rośliny, nawet w warunkach

w polu i na łące
niedoboru wody. Na głębokości 30 cm
(czyli na głębokości pracy spulchniacza)
jest znacznie więcej wody niż w wierzchniej warstwie, z którą nawozy miesza
się przy tradycyjnym wysiewie. Ponadto
tym sposobem nie nawozimy chwastów
oraz ograniczamy nakłady, gdyż w przeliczeniu na jednostkę powierzchni nawozów stosujemy znacznie mniej.

|

Pasowa uprawa roli jak każdy system
ma również wady

Brak orki oraz szeroka rozstawa rzędów sprzyja zachwaszczeniu i występowaniu samosiewów roślin przedplonowych, zwiększa się także zagrożenie ze
strony gryzoni i ślimaków, a zbyt długie stosowanie tej metody na polu z cza-

sem wymusza zmianę kierunku uprawy. Uzyskiwane plony mogą być niższe
niż w uprawie tradycyjnej, jednak nie
jest to regułą. W siewie pasowym najlepiej czują się rośliny jare o dużych nasionach, tj. kukurydza, soja, burak cukrowy, ale ten system wykorzystywany jest
również w rzepaku i zbożach. Do uprawy pasowej nie nadają się gleby wytworzone z piasków, zakwaszone, o małej zawartości próchnicy oraz gleby zagęszczone i nadmiernie uwilgotnione.

|

Ponownie zatem wróćmy do pytania:
orać czy nie?

Tę decyzję musicie podjąć sami. Pamiętajmy jednak, że zbyt intensywna
uprawa roli, obok bezspornych korzy-

ści, negatywnie wpływa na właściwości
fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby,
a w konsekwencji prowadzi do obniżenia
potencjału produkcyjnego gleby, spadku plonowania roślin, niekiedy nawet do
trwałej degradacji gleb.
Dlatego może warto trzymać się zasady, która mówi nam, że zabiegów uprawowych powinniśmy stosować tak dużo, jak to jest konieczne, a zarazem tak
mało, jak to jest możliwe.
Źródła:
- Materiały szkoleniowe: Innowacyjne niskoemisyjne praktyki agrotechniczne w produkcji rolniczej” Puławy, 2016.
- Kościelniak W., 2016. Zatrzymać wodę
w glebie. Kurier Rolniczy nr 9: 4 6.

Zasady integrowanej ochrony roślin
Od 1 stycznia 2014 roku w krajach Unii Europejskiej obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin jest stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin (Dyrektywa 2009/128/WE, Rozporządzenie
WE/1107/2009, Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, Dz.U. poz. 455).
mgr inż. Aneta Mariańska

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno
Przypomnijmy, co oznacza termin
integrowana ochrona roślin. To sposób
ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu
wszystkich dostępnych metod ochrony
roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz
środowiska.
Podstawowe zasady integrowanej
ochrony roślin wymienione w przepisach to:

Zapobieganie
Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych. W tym celu stosujemy m.in.:
n płodozmian,
n dobór terminu siewu lub sadzenia
oraz normy wysiewu ograniczające
występowanie organizmów szkodliwych,
n wykorzystanie odmian odpornych lub
tolerancyjnych,

n zabiegi agrotechniczne,
n zrównoważone nawożenie, wapnowanie i irygację,
n regularne czyszczenie maszyn i sprzętu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu
się organizmów szkodliwych,
n ochronę organizmów pożytecznych
(w tym głównie owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych) oraz stwarzanie
warunków sprzyjających ich występowaniu.
Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018
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Monitorowanie
Monitorowanie pojawienia się organizmów szkodliwych, czyli sprawdzanie,
czy występują na polu poprzez oględziny
pól, korzystanie z różnego rodzaju systemów sygnalizacji, jak również doradztwo.
Metody niechemiczne
Wykorzystanie niechemicznych metod
ochrony roślin, jeśli istnieją i są skuteczne.
Podstawową metodą niechemiczną stosowaną w ochronie upraw rolniczych jest
mechaniczne odchwaszczanie. Poza odchwaszczaniem w ochronie upraw rolniczych nie mamy zbyt licznych możliwości
stosowania metod niechemicznych, ponieważ biologicznych środków ochrony roślin jest zarejestrowanych bardzo niewiele.
Gdy jest konieczność wykonanie
zabiegów chemicznych
Wykonanie zabiegów chemicznych
tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne.
Ogólna zasada jest taka, że zabieg chemiczny wykonujemy, kiedy lustracja (albo sygnalizacja) pokazuje, że zaczęły się
pojawiać organizmy szkodliwe, a ich liczba może powodować straty ekonomiczne.
Czyli że został przekroczony tzw. próg
ekonomicznej szkodliwości. Przekroczenie tego progu przez poszczególne gatunki szkodników, patogenów lub chwastów w danej uprawie określa nam moment, w którym niezbędne staje się użycie środków ochrony roślin. W uzasadnionych sytuacjach wskazane jest jednak
zapobiegawcze wykonanie zabiegu, np.
zaprawianie materiału siewnego wykonuje się z samej swojej natury przed wystąpieniem zagrożenia.
Integrowana ochrona nie nakazuje
stosowania metod drogich.
W zapobieganiu występowania szkodników pomaga regularne czyszczenie
maszyn i sprzętu. Integrowana ochrona roślin nie może odbywać się bez tego.
Uzasadnieniem dla wykonania zaprawiania nasion jest wiedza, że na
tym polu albo w okolicy dany organizm szkodliwy występuje często i powoduje straty ekonomiczne. Zabieg wykonujemy także, gdy organizmów szkodliwych nie obserwujemy, ale pogoda
jest taka, że prawdopodobieństwo ich
wystąpienia w najbliższym czasie jest
bardzo wysokie (np. ochrona przed niektórymi chorobami w sytuacji wysokiej
wilgotności powietrza). Jeżeli na pod-
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stawie historii pola wiemy, że istnieje
problem ze zwalczaniem określonych
chwastów albo w płodozmianie występuje rzepak i w związku z tym spodziewane jest wystąpienie samosiewów rzepaku, to prewencyjnie można wykonać
zabieg herbicydem.
Jeżeli nie ma wskazań do wykonania zabiegu prewencyjnego, kluczowe są
dane z obserwacji pola. Jeżeli organizm
szkodliwy nie występuje, zabiegu oczywiście nie wykonujemy. Jeśli organizm
szkodliwy występuje, ale w niewielkim
nasileniu i przewidujemy, że straty będą
niższe lub równe kosztowi zastosowania
środka ochrony roślin, to zabiegu chemicznego także nie należy wykonywać.
Środki selektywne
Integrowana ochrona roślin to też
umiejętność ograniczania ilości stosowanych środków do niezbędnego minimum, to zastosowanie takiej liczby zabiegów lub takiej dawki, przy której uzyskujemy odpowiedni efekt ochrony.
Stosowanie środków selektywnych.
Środki chemiczne i sposób ich stosowania
należy dobierać tak, aby powodowały jak
najmniej skutków ubocznych dla zdrowia
ludzi, dla organizmów niebędących celem
zwalczania oraz dla środowiska.
Ograniczenia
Ograniczanie ilości stosowanych środków do niezbędnego minimum. Dokonujemy tego np. poprzez ograniczanie liczby zabiegów, dzielenie dawek lub stosowanie dawek obniżonych. Czym jest niezbędne minimum? Jest to taka liczba zabiegów lub taka dawka, przy której uzyskujemy odpowiedni efekt ochrony.
Przeciwdziałanie
Przeciwdziałanie powstawaniu odporności. Powstawaniu odporności przeciwdziałamy głównie przez właściwy dobór i przemienne stosowanie środków
zawierających substancje czynne z różnych grup chemicznych, o odmiennym
mechanizmie działania. Obniżając dawkę, należy robić to w taki sposób, aby nie
zwiększać zagrożenia odpornością.
Skuteczność
Sprawdzanie skuteczności zabiegów.
Po użyciu środka chemicznego należy
sprawdzić, czy zabieg rzeczywiście ogra-

niczył nasilenie organizmów szkodliwych. Jest to działanie w najlepiej pojętym interesie rolnika, ponieważ brak skuteczności środka zastosowanego w dawce
zalecanej przez producenta stanowi podstawę do reklamacji.
Część wymogów związanych z wprowadzeniem integrowanej ochrony jest już
dobrze znana i realizowana przez rolników. Dotyczy to głównie atestacji opryskiwaczy, odbywania szkoleń chemizacyjnych czy przestrzeganie zasad bhp
i ochrony środowiska przy zabiegach
chemicznych. Wielu rolników, zwłaszcza w przypadku intensywnych upraw
ogrodniczych, we własnym, dobrze rozumianym interesie stosowała już od dawna kalibrację opryskiwaczy. Jest to regulacja opryskiwacza przed zabiegiem, dostosowująca go do fazy rozwoju roślin, wymagań stosowanego preparatu, rodzaju
zwalczanych agrofagów, a także warunków atmosferycznych.
Wraz z nastaniem 2014 r. działania te
obowiązkowo dotyczą wszystkich rolników stosujących ochronę chemiczną.
Nowością dla wielu plantatorów jest konieczność prowadzenia zapisów czynności poprzedzających wykonanie zabiegu
chemicznego. Dotyczy to wyników monitoringu plantacji, nasilenia wystąpienia
patogenów, a także obecności ich wrogów
naturalnych. Obserwacje te w zestawieniu
z bieżącymi, czy spodziewanymi warunkami atmosferycznymi w konkretnej fazie rozwoju roślin uprawnych pozwalają przy znajomości progów szkodliwości
agrofagów prawidłowo ocenić zagrożenie
upraw. Jeżeli po zastosowaniu wszystkich
niechemicznych zabiegów uzasadnione
jest zastosowanie pestycydu, należy to
również zapisać w notatkach.
Źródła:
- ulotka informacyjna MRiRW „Integrowana ochrona roślin ”
- naszarola.pl

w polu i na łące

Chwasty w środowisku rolniczym
W nomenklaturze rolniczej chwastami nazywamy wszystkie rośliny, występujące na danym polu, niebędące przedmiotem uprawy.
mgr inż. Sławomir Skłodowski

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno
Chwasty, ze względu na występowanie na danym polu, możemy podzielić na
względne i właściwe.
Do grupy chwastów względnych, tak
naprawdę roślin uprawnych, zaliczamy
samosiewy przedplonów, nasiona wniesione z nawozami naturalnymi, materiałem siewnym, itp., których obecność na
danym polu związana jest z działalnością
rolnika. Ich obecność raczej nie zagraża
roślinie uprawianej, ale może spowodować zanieczyszczenie naszego plonu na
poziomie gatunku lub odmiany. Zwalczanie tego typu „chwastów” jest proste i w większości przypadków wystarczy wykonanie podstawowych zabiegów
uprawowo-pielęgnacyjnych.
Drugą grupą są tzw. chwasty właściwe,
jak sama nazwa sugeruje właściwe dla danego siedliska. W uprawach mamy do czynienia z chwastami polnymi (segetalnymi),
które są trudne do zwalczenia i zagrażają
roślinie od jej zasiewu do zbioru.
Chwasty zasiedlające odłogi, nieużytki, nasypy, drogi i wszystkie inne tereny nieużytkowane rolniczo nazywamy
chwastami ruderalnymi. Łatwo przenoszą się na tereny użytkowane rolniczo, ale walka z nimi jest prosta i najczęściej ogranicza się do zwykłych zabiegów
agrotechnicznych.
Ostatnim siedliskiem chwastów są
trwałe użytki zielone, gdzie dostosowały się do zmiennego uwilgotnienia,
zabiegów pielęgnacyjnych, koszenia,
przygryzania i udeptywania. Szkodliwość chwastów dla roślin uprawnych
jest ogromna i wieloraka z uwagi na

ich dostosowanie sposobu rozmnażania do cyklu rozwojowego oraz odporność na zabiegi agrotechniczne. W glebie tworzą diaspory tj. twory zdolne
do rozmnażania i rozprzestrzeniania
w sprzyjających warunkach (nasiona,
owoce, owocostany, fragmenty plechy,
kłącza, bulwy, zarodniki itp.). W okresie do zwarcia rzędów występujące zachwaszczenie określamy mianem pierwotnego. To w tym czasie mogą powodować największe straty, gdyż jest to
czas bardzo intensywnego wzrostu roślin uprawnych i konkurencji o miejsce,
światło, wodę i składniki pokarmowe.
W przypadku niewłaściwej pielęgnacji,
ochrony bądź niesprzyjającego przebiegu pogody dochodzi do wtórnego zachwaszczenia.
Źródłem zachwaszczenia jest tzw. glebowy bank nasion chwastów, zalegających w glebie corocznie uzupełniany
przez osypujące się nasiona, owoce, rozmnożenie się organów wegetatywnych,
itd. Następuje również migracja z terenów nieużytkowanych rolniczo. Ostatnim elementem zachwaszczenia jest
działalność człowieka przejawiająca się
stosowaniem zanieczyszczonego materiału siewnego i źle magazynowanych
(nieprzefermentowanych) nawozów naturalnych.
Zachwaszczenie zawsze prowadzi do
pogorszenia jakości i obniżenia zakładanej wielkości plonu. W przypadku podstawowych zbóż powodują obniżenie
wydajności o 10-20 proc.. Większe straty
powodują w uprawach oleistych i strączkowych dochodząc do 35 proc. a w kukurydzy nawet do 50% proc. planowanych

zbiorów. W celu ograniczenia strat należy właściwie chronić uprawy.
Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują zasady integrowanej ochrony roślin.
Jest to zbiór reguł jakie należy przedsięwziąć w celu ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi z zachowaniem opłacalności ekonomicznej produkcji i zdrowia konsumentów. Zgodnie z tymi zasadami
nad metody chemicznej ochrony należy przedkładać metody mechaniczne, fizyczne, biologiczne. W celu ograniczenia występowania chwastów zalecane jest stosowanie płodozmianów,
właściwej agrotechniki, odpowiedniego materiału siewnego i dostosowanych
odmian oraz innych metod i środków
ograniczających rozprzestrzenianie się
tych organizmów. Ostatnim elementem powinno być zastosowanie środków ochrony oparte o monitoring występowania tych organizmów w sposób
ograniczający ryzyko powstania odporności oraz uwzględniający próg ekonomicznej szkodliwości.
Aby właściwie i zgodnie z prawem
ograniczyć szkodliwość chwastów, należy korzystać z metodyk integrowanej ochrony roślin (znajdujących się na
stronie MRiRW) poszczególnych upraw,
które wspomogą system podejmowania decyzji.
Źródła:
- Podstawy produkcji roślinnej; M. Wesołowski, A.Woźniak.
- Rośliny trujące; B. Bohne, P.Dietze.
- http://www.minrol.gov.pl
- https://www.pl.wikipedia.org
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Integrowana produkcja,
czyli zdrowy kompromis

Jedną z najważniejszych wartości w życiu jest niezaprzeczalnie zdrowie. Świadomość ludzka podświadomie kojarzy
dobrą kondycję i samopoczucie ze zdrową żywnością. Aby spełnić ten warunek, produkcja rolnicza powinna być pozbawiona substancji chemicznych wpływających negatywnie na jakość wytworzonego produktu.
mgr inż. Rafał Pawłowski

Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ostróda
Idealnym rozwiązaniem jest produkcja ekologiczna, jednak ten system
ze względu na rygorystyczne wymogi
sprawdza się w niewielkich gospodarstwach. Uzyskany plon jest wyraźnie niższy, niż w przypadku produkcji konwencjonalnej i nawet mimo wyższych cen
sprzedaży nie przynosi satysfakcjonującego dochodu. Istnieje jednak trzecia droga uwzględniająca kompromis między
wysokim plonem a jego zdrowotnością.
Integrowana produkcja jest nowoczesnym systemem jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony
postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz
zwracający szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów
pochodzących z integrowanej produkcji jest certyfikat i zastrzeżony znak IP.
Rolnik decydując się na przystąpienie
do tego systemu produkcji, musi spełnić
pewne warunki. Pierwszym krokiem jest
zgłoszenie zamiaru stosowania integrowanej produkcji jednostce certyfikującej, nie
później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, a w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich
wegetacji. Proces ten jest powtarzany corocznie, a rolnik podlega nadzorowi takiej
jednostki poprzez cały okres uczestnictwa
w systemie. W Polsce istnieje obecnie dziewięć jednostek posiadających akredytację
do sprawowania nadzoru. Są nimi:
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n PNG Sp. z o.o., Cisów 77A, 26-021 Daleszyce
n QA Solutions Sp. z o.o., ul. Borkowska
9/6, 30-438 Kraków
n COBICO Sp. z o.o., Przebieczany 529,
32-020 Wieliczka
n Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.,
ul. Modlińska 6, lok. 207, 03-216 Warszawa
n SGS Polska Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
n TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul.
17 Stycznia, 56 02-146 Warszawa
n BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.,
ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków
n EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o., ul.
Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
n Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul.
Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
Kolejnymi wymogami w dalszym etapie procesu certyfikacji produkcji są:
n Uczestnictwo w szkoleniu w zakresie integrowanej produkcji roślin zakończonego wydaniem zaświadczenia
o ukończeniu tego szkolenia. Usługę
taką świadczy m.in. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
n Prowadzenie produkcji i ochrony roślin według szczegółowych metodyk
zatwierdzonych przez głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Metodyki te dostępne są na stronie internetowej PIORIN.
n Stosowanie nawożenia na podstawie
faktycznego zapotrzebowania roślin
na składniki pokarmowe, określone
w szczególności na podstawie analiz
gleby lub roślin.
n Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej stosowanie się do działań
związanych z integrowaną produkcją
roślin.

n Przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych
w metodykach.
n W próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań nie zostaną stwierdzone przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali
ciężkich.
n Przestrzeganie wymagań z zakresu
ochrony roślin przed organizmami
szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach.
Po spełnieniu powyższych wymogów producent otrzymuje certyfikat IP,
który jest ważny 12 miesięcy. W tym
czasie rolnik ma prawo oznaczać swoje produkty zastrzeżonym znakiem IP.
Posiadanie takiego znaku przynosi korzyści marketingowe, wynikające ze
sprzedaży żywności o poświadczonej
urzędowo jakości. Nie jest to jednak
jedynym atutem. Dodatkowo stosując
się do zasad tego systemu, rolnik automatycznie spełnia wymogi wzajemnej zgodności cross-compliance w ramach płatności bezpośrednich dotyczących ochrony roślin oraz bezpieczeństwa żywności. Spełnione są również
wymogi o stosowaniu w uprawie roślin zasad integrowanej ochrony obowiązujących wszystkich rolników od
1 stycznia 2014 roku.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, warto rozpatrzyć swój udział
w tym programie. Będzie to z pewnością
krok ku lepszej i zdrowszej żywności.
Źródło:
- www.minrol.gov.pl
- www.piorin.gov.pl

w chlewni i oborze

Hale nie tylko na bale

Gospodarstwo Anny i Jerzego Niksów w Szuci gm. Jedwabno specjalizuje się w produkcji mleka. Lokalizacja gospodarstwa nie pozwala na dalszą rozbudowę obory, więc liczące 35 krów i stale powiększające się stado wymusiło na gospodarzach szukanie nowych rozwiązań.
mgr inż. Jolanta Falarz

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno
swobodnego wypasu. W obiekcie będą
przebywały tylko na czas dojenia lub będą miały schronienie w czasie upału czy
intensywnych opadów.
Hala będzie wykorzystywana nie tylko w okresie letnim, lecz również zimą.
Gdy krowy mleczne w okresie jesienno-zimowym będą przebywały w oborze
w gospodarstwie, hala będzie przeznaczona na odchów młodego bydła.

W rolnictwie hale mają wszechstronne zastosowanie. Mogą być wykorzystane jako: wiaty na maszyny, na przykrycie balotów, kostek słomy oraz sianokiszonek, na przykrycie silosów z płodami rolnymi oraz płyt gnojowych. Hale można wykorzystać dla zwierząt, np.
jako ujeżdżalnię dla koni oraz jako halę
produkcyjną. Takie właśnie wykorzystanie obiektu najbardziej odpowiadało panu Jerzemu, który skorzystał z usług firmy, która produkuje hale na bale.

czeniowych, takich jak położenie płytek
w zlewni mleka oraz wykonanie elewacji przybudówki. Planuje wiosną utwardzić kostką brukową podjazd do zlewni mleka.
Wykorzystanie hali jako letniej obory
poprawi organizację pracy w gospodarstwie – została postawiona na pastwisku,
gdzie zwierzęta będą miały możliwość

Z uwagi na całoroczne wykorzystanie
obiektu pan Jerzy wyposażył go w podłogę rusztową oraz w zbiornik na gnojowicę. Zainstalował podgrzewane poidła i zamierza (gdy będzie taka konieczność) założyć kurtyny z pasów PCV na
drzwi. Zimą zwierzęta będą utrzymywane w systemie wolnostanowiskowym, co
umożliwi im swobodne korzystanie z pastwiska.
Postawienie „letniej obory” było
w przypadku gospodarstwa państwa
Niksów najlepszym i zarazem najtańszym rozwiązaniem problemu z powiększającą się liczbą zwierząt, bez konieczności budowy nowej obory, która byłaby
bardzo kosztowną i obciążającą gospodarstwo inwestycją.

Wystarczyło kilka dni, by konstrukcja była gotowa. Hala opiera się na konstrukcji nośnej z wysokogatunkowej stali ocynkowanej oraz na plandekach gwarantujących wieloletnią wytrzymałość na
ciężkie warunki atmosferyczne. Sposób
kotwienia (bez ław fundamentowych)
pozwala na szybki montaż lub demontaż, a co za tym idzie, szybką zmianę
lokalizacji. W przypadku pana Jerzego zmiana lokalizacji nie jest planowana, ponieważ hala została zaaranżowana na letnią oborę dla 45 sztuk krów
mlecznych. Zainstalowano w niej dojarkę przewodową oraz dobudowano zlewnię mleka. Wkrótce będzie zakupiony
zbiornik na mleko. Pan Jerzy z synem samodzielnie wykonuje wiele prac wykońBieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018
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Żywienie cieląt w stadach bydła mięsnego
– cz. II
Głównym przeznaczeniem krowy w chowie bydła mięsnego jest urodzenie raz w roku zdrowego i dobrze rozwiniętego
cielęcia przeznaczonego do opasu oraz zagwarantowanie mu dostatecznej ilości dobrej jakości mleka. Wydajność
stada, przyrosty danego zwierzęcia czy poziom zysków i poniesionych kosztów są mocno uzależnione od tego, jak
zaczniemy opiekę nad cielęciem i jak będziemy postępować w pierwszym okresie jego życia.
mgr inż. Sylwia Walesieniuk

Stażysta Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Jeszcze przed porodem należy się
zatroszczyć o zdrowie cielęcia. W okresie zasuszenia należy szczególną uwagę poświęcić matkom. Dochodzi wtedy do silnego wzrostu i rozwoju płodu. Błędy popełnione w żywieniu
krów (zatuczenie, niedożywienie) mogą doprowadzić do schorzeń metabolicznych, a w efekcie wpłynąć na występowanie komplikacji porodowych
i poporodowych. Bardzo ważny jest
sam okres porodu, gdzie między cielęciem a matką nawiązuje się specyficzna więź. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku odchowu cieląt na
pastwisku, pozwala przede wszystkim
na łatwe odnajdywanie się, głównie po
zapachu czy umaszczeniu.
Odchów cieląt różni się znacząco
w stadach bydła mlecznego i mięsnego. Cielęta ras mięsnych po urodzeniu
zostają ze swoją matką aż do okresu
odsadzenia, tj. ok. 6-7 miesięcy, z czego
większość czasu na pastwisku. Bardzo
pozytywny wpływ na zdrowie i rozwój
cielęcia ma jak najczęstsze przebywanie
na słońcu. Promienie słoneczne pobudzają bowiem komórki ciała do produkcji witaminy D, która wpływa głównie
na budowę kości i prawidłowy rozwój
organizmu. Niezależnie jednak od rodzaju wychowu oraz przeznaczenia bydła najważniejszą czynnością hodowcy
jest dopilnowanie, aby świeżo urodzo-
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ne cielę pobrało siarę od matki. Siara,
czyli pierwsze mleko, nazywane „eliksirem życia”, zawiera immunoglobuliny, które na wiele tygodni gwarantują noworodkowi odporność na wiele chorób. Cielę bowiem rodzi się bez
funkcjonującego układu odpornościowego oraz bez przeciwciał, co czyni
je bezbronnym wobec bakterii i wirusów. W stadach bydła mięsnego należy przypilnować, aby cielę wstało, podeszło do matki i zaczęło pić. Gdy dojdzie do sytuacji, że jałówka po wycieleniu się będzie uciekać od noworodka, należy ją uwiązać i podprowadzić
cielę pod wymię. Po ciężkich i długich
porodach, gdy cielę jest słabe, nie wstaje, może dojść do sytuacji, że ilość podawanego pokarmu jest niewystarczająca, co powoduje, że cielę nie rozwija
się prawidłowo i jest bardziej podatne
na choroby ze względu na osłabienie
organizmu spowodowane brakiem odpowiednich składników pokarmowych.
Należy więc taką krowę zdoić i podać
cielęciu siarę ze smoczka.
Do chwili odłączenia cieląt drugim
głównym źródłem ich pokarmu obok
mleka matki są pasze podawane krowom. Najbardziej pożądana dla hodowcy jest sytuacja, kiedy cielęta urodzą się
na 1-2 miesiące przed wyjściem krów
na pastwisko. Tam, przy boku krowy,
cielę powinno umieć już pobierać ruń
pastwiskową, dzięki temu otrzymujemy tzw. podwójny efekt. Pierwszy jest
taki, że młode zwierzęta pobierają bardzo dobrą paszę, jaką jest ruń pastwiskowa, a drugi polega na tym, że matka zjadając dobrą paszę, z automatu
produkuje więcej mleka. Dlatego powinno się jak najwcześniej rozpocząć
dokarmianie zwierząt paszami objętościowymi, między innymi dobrej jakości sianem, aby przyspieszyć rozwój
żwacza, co zwiększy zdolność do pobierania pasz.

Dokarmianie cieląt paszą treściwą
jest powszechnym zjawiskiem w stadach hodowlanych. Daje możliwie najlepsze efekty, jeżeli połączone jest z odpowiednio zaplanowanym wypasem
pastwiskowym. Szczególnie ważne jest
dokarmianie w okresie, gdy jest za mało runi pastwiskowej dla krów, jak i dla
cieląt (np. w czasie suszy). Dla zapewnienia prawidłowego rozwoju cielętom
starszym, pijącym mało mleka, należy podawać mieszanki mineralno-witaminowe.
Zakończenie sezonu pastwiskowego wiąże się najczęściej z odsadzeniem
cieląt od matek. Jest to bardzo stresująca sytuacja dla cieląt, dlatego, jeżeli
jest to możliwe, cielęta należy odsadzić
jeszcze na pastwisku na ok. 2 tygodnie
przed wprowadzeniem do obory. Przy
zmianie żywienia mleczno-pastwiskowego na żywienie paszami objętościowymi i treściwymi ważne jest zachowanie okresu przejściowego. Podanie
cielętom już w pierwszym dniu po odsadzeniu małej ilości kiszonki z kukurydzy czy sianokiszonki pozwoli po
ok. tygodniu skarmiania przejść na żywienie „do woli”.
Na zdrowotność cieląt, obok prawidłowego żywienia, znaczący wpływ ma
sposób ich utrzymania w celu zapewnienia młodemu zwierzęciu jak najkorzystniejszych warunków do wzrostu i rozwoju. Nie należy zapominać o zarejestrowaniu w ARiMR nowo narodzonego cielęcia oraz zakolczykowania go w ciągu
siedmiu dni.
Źródła:
- www.agrofakt.pl
- www.tygodnik-rolniczy.pl
- www.zootechnik.com
- www.farmer.pl
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Żywieniowe uwarunkowania
produkcji wołowiny

Większość wołowiny produkowanej w Polsce pochodzi z uboju opasanych buhajów, krów ras mlecznych, brakowanych jałówek lub mieszańców ras mięsnych pochodzących z krzyżowania towarowego. W związku tym dostarczane
do uboju bydło ma niższą wartość rzeźną i cechuje się niższymi parametrami jakościowymi w porównaniu z żywcem
wołowym pochodzącym od bydła wyspecjalizowanych ras mięsnych.
mgr inż. Sylwia Walesieniuk

Stażysta Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Odpowiednie żywienie jest ważnym
czynnikiem w opasie bydła. Decyduje o wynikach produkcyjnych i jakości
pozyskiwanej wołowiny. Oprócz aspektów ekonomicznych żywienie powinno uwzględniać uzyskanie właściwego
umięśnienia zwierząt, które według klasyfikacji tusz bydła EUROP nie powinno być zakwalifikowane do klasy niższej niż „R”.
Pasze o niskiej wartości pokarmowej mogą powodować wydłużenie czasu trwania opasu, co skutkuje większym
zużyciem paszy, pogorszeniem składu tuszy przy uboju, a co za tym idzie, słabszą jakością kulinarną wołowiny. Natomiast zbyt intensywne żywienie powoduje nadmierne odkładnie tłuszczu.
U młodych zwierząt przeważa głównie
tkanka mięsna, w tuszach zwierząt starszych zwiększa się udział tłuszczu, natomiast obniżeniu ulega względna zawartość mięśni i kości. Postępujące wraz
z wiekiem zmiany w proporcjach białka do tłuszczu w masie ciała powodują,
że na uzyskanie 1 kg przyrostu należy
dostarczyć coraz więcej energii w dawce pokarmowej.

te, a straty w kale są minimalne. Należy
pamiętać, że kiszonka z kukurydzy jest
uboga w składniki mineralne, dotyczy to
głównie wapnia, potasu, fosforu i siarki.
Dlatego te pierwiastki powinny być dostarczane np. w postaci lizawki solnej
z mikroelementami.
W gospodarstwach posiadających duże ilości użytków zielonych w sezonie letnim podstawą żywienia jest pastwisko.
Na początku sezonu pastwiskowego, na
dobrze utrzymanych pastwiskach, jakość
i ilość zielonki jest największa i stanowi
bardzo dobrą jakościowo paszę o dużej
koncentracji energii i białka. W późniejszych miesiącach wypasu, kiedy jakość
i ilość runi zmniejsza się, należy powiększyć powierzchnię wypasu albo dokarmiać zwierzęta dobrej jakości paszą treściwą zbożową lub objętościową, tj. kiszonką lub zielonką z upraw polowych.
Należy podkreślić, że zwiększenie intensywności opasania korzystnie oddziałuje na szereg cech jakościowych (aromat, barwa, soczystość mięsa) oraz skraca
czas opasu, co uwarunkowane jest wzrostem zawartości tłuszczu śródmięśniowego. Optymalnym rozwiązaniem pozwa-

lającym na uzyskanie żywca wołowego wysokiej jakości powinno być doprowadzanie opasanych zwierząt do odpowiedniej masy ciała przed ubojem. W celu uzyskania wołowiny soczystej, o dobrej marmurkowatości, do opasania przeznacza się głównie zwierzęta ras szybko
dojrzewających. Natomiast w przypadku
preferowania wołowiny „chudej” stosuje się mniej intensywne żywienie. Wówczas zakończenie opasu powinno nastąpić w tzw. fizjologicznej dojrzałości zwierzęcia do uboju, tj. w takim wieku, w którym odkładanie białka w tuszy zaczyna
już słabnąć, a dalsza kontynuacja opasania z powodu intensywnego odkładania
tłuszczu staje się nieopłacalna.
Źródła:
- „Rola żywienia w produkcji wołowiny wysokiej jakości” Bilik K., Hodowca bydła,
1/2018.
- www.wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/
technologia/produkcja-zwierzca/przezuwacze/bydlo-miesne
- „Wpływ wybranych czynników żywieniowych na jakość mięsa wołowego” Kalinowska-Dochody A., Banaszkiewicz T., Gospodarka mięsna, 6/2012.

W Polsce zwierzęta opasane są głównie w systemie półintensywnym. Podstawą w żywieniu bydła jest utrzymanie odpowiedniej proporcji między białkiem a składnikami pokarmowymi, które
są źródłem energii do procesów fermentacyjnych. Uważa się, że w warunkach
krajowych najbardziej wartościową paszą
objętościową jest kiszonka z całych roślin
kukurydzy. Spełnia wymagania młodych
zwierząt odnośnie do koncentracji energii i spożycia paszy. Najlepszą kiszonkę
uzyskuje się, gdy zielonka zbierana jest
w stadium dojrzałości fizjologicznej, której cechą jest ciemnienie podstawy ziarna. Długość cięcia powinna mieścić się
w granicach od 0,5 do 1 cm, co zapewnia, że ziarna w ok. 90 proc. są przecięBieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018
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Walka z gryzoniami
w naszych chlewniach – część III

Zgodnie z zapowiedziami w kolejnej, ostatniej już części rozważań na temat sposobów deratyzacji w naszych chlewniach
rozpatrywać będziemy najpopularniejszą metodę, czyli metodę chemiczną.
dr inż. Rodian Pawłowski

Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Z założenia, jak i z nazwy jej skuteczność opiera się na środkach chemicznych będących truciznami o różnym
poziomie toksyczności tzw. rodentycydach. W mowie potocznej o rodentycydach mówimy trutki i aby były skuteczne, powinny charakteryzować się następującymi cechami:
n Pod względem smakowo-zapachowym powinny być atrakcyjne dla gryzoni.
n Powinny mieć łatwe w zastosowaniu i dostępne antidotum.
n Powinny mieć zdolność kumulowania się
wewnątrz organizmów gryzoni, czyli mieć
spowolnione działanie.
n Powinny mieć właściwości ograniczające
procesy gnilne u padłych osobników.
n Powinny być jak najmniej stresogenne dla
pozostałych osobników w populacji.
n Nie powinny powodować oporności u zwierząt na poszczególne składniki aktywne.
n W związku z zapobieganiem przypadkowego spożycia przez człowieka nie powinny kształtem, zapachem i smakiem przypominać znanych ludzkich pokarmów.
n Ich substancje czynne nie powinny reagować i utleniać się pod wpływem warunków środowiska.
Najczęściej rodentycydy działają na
drodze pokarmowej (pasty, granulaty,
kostki, roztwory wodne), rzadziej oddechowej (rozpylane gazy). Dobór trutek
pod względem ilościowym i jakościowym zależny jest od:
n ilości i różnorodności pobieranego
przez gryzonie pokarmu,
n przyzwyczajeń żywieniowych gryzoni,
n wielkości populacji,
n bezpieczeństwa środka dla otoczenia.
W związku z powyższym wśród metod chemicznych wyróżniamy:
n metoda jednej trutki – prosta, tania,
jednak niedająca pewności co do likwidacji całej populacji,
n metoda kilku trutek jednocześnie
– szybka, w miarę skuteczna, jednak
trudniejsza w wykonaniu, gdyż trutki podawane są na kilku nośnikach –
pastach, w wodzie, zbożach.

18

Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018

n metoda gazowa - jest trudna do wykonania, przeprowadzana tylko przez
osoby uprawnione. Jej zasięg jest
ograniczony i może mieć negatywny
wpływ na środowisko,
n metoda wykładania przynęt - metoda
dość skuteczna, jednak praco- i kosztochłonna oraz długotrwała.
Jak to wygląda pod względem walki
z różnymi gatunkami gryzoni?
Otóż do zwalczania myszy najlepiej
nadają się trutki ostre – o szybkim działaniu, gwarantującym uśmiercenie zwierzęcia w krótkim czasie od momentu jej
spożycia. Zupełnie inaczej wygląda walka ze szczurami, które uznawane są za
zwierzęta bardzo inteligentne i łatwo
przyzwyczajające się do zmiany otoczenia. W tym przypadku stosuje się rodentycydy o przedłużonym działaniu. Przemawia za tym również inny fakt w etologii szczurów, mianowicie wyraźnie zaznaczona, specyficzna hierarchia stada.
Jej specyfika przejawia się tym, że jako
pierwsze na żer wychodzą osobniki pełniące rolę swoistych zwiadowców, których najważniejszą rolą jest ostrzeganie
dominatów i osobników rodzicielskich
przed występującym zagrożeniem. Zastosowanie w takim przypadku trutek
ostrych, spowodowałoby usunięcie tylko
niewielkiej części populacji, gdyż szczury szybko nauczyłyby się identyfikować
zagrożenie i omijać wykładaną trutkę.
Jak więc działają rodentycydy?
Są to zazwyczaj antykoagulanty, czyli środki upośledzające aktywność płytek krwi, powodujące jej rozrzedzanie,
aż w końcu zaburzenia jej krzepnięcia.
Ich efektem jest występowanie krwotoków wewnętrznych, co prowadzi do powolnej śmierci organizmu. Wśród najczęściej stosowanych preparatów szczurobójczych wyróżnić należy: bromadiolon,
brodifakum, flokumafen czy difenakum.
Substancje te są pochodnymi kumaryny,
a o skuteczności ich działania przema-

wia fakt, że zabijają już niewielkie dawki. Najsilniejsze wśród rodentycydów są
flokumafen i brodifakum, które mogą być
śmiertelne dla szczurów i myszy już po
jednym spożyciu. Śodkami słabiej działającymi są natomiast bromadiolon i difenakum. W celu osiągnięcia dawki śmiertelnej muszą zostać zjedzone przez gryzonie
więcej niż raz, coraz częściej też słyszymy
o powstawaniu u gryzoni odporności na
te substancje. W związku z tym w walce
z gryzoniami wprowadza się normy, które mają określać sposób prowadzenia badań odporności gryzoni na rodentycydy
o działaniu antykoagulacyjnym. Normy
i sposób prowadzonych badań opisane są
w dokumencie Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin
pt. „Ocena skuteczności rodentycydów.
Badanie odporności gryzoni na rodentycydy o działaniu antykoagulacyjnym”.
Wskaźniki, dotyczące zarówno podatności jak i odporności gryzoni na rodentycydy o działaniu antykoagulacyjnym zostały już określone w 1982 roku. Dotyczyły jednak rodentycydów o działaniu antykoagulacyjnym pierwszej generacji (np.
warfaryny). W związku z pojawieniem się
rodentycydów o działaniu antykoagulacyjnym drugiej generacji (np. bromadiolon, difenakum) w celu wykrycia oporności wprowadza się inne bardziej złożone metody. Badania reakcji na krzepliwość krwi szybko dostarczają wyników
dotyczących odporności na działanie danych substancji, jednak w celu wyodrębniania gryzoni odpornych i nieodpornych
nadal istotnymi metodami są badania pokarmowe z użyciem substancji trujących.
Wykrycie gryzoni odpornych na działanie rodentycydów przy pomocy badań
laboratoryjnych pozwala na ustalenie
prawdopodobieństwa, z jakim ta odporność może występować w populacji masowej. Warto jednak pamiętać, że wykrycie osobników odpornych na działanie
bromadiolonu czy difenakumu nie musi
wpływać na ich przeżywalność. Ważnym
jest aby wybrany przez nas rodentycyd
podawany był zgodnie z zaleceniami.

w chlewni i oborze
Podsumowując nasze rozważania na
temat walki z gryzoniami w naszych
chlewniach należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej kolejność postępowania.
Właściwie przeprowadzony monitoring naszego gospodarstwa na pewno
ułatwi wybór odpowiedniej metody deratyzacji. Nie można przy tym zapomi-

nać o pracochłonności i kosztochłonności poszczególnych metod oraz wpływie wybranych metod na środowisko,
tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Warto także pomyśleć o możliwościach zastosowania kilku różnych metod jednocześnie, co z pewnością podniesie skuteczność deratyzacji w obrębie naszego
gospodarstwa.

Źródła:
- Badanie odporności gryzoni na rodentycydy
o działaniu antykoagulacyjnym, Europejska
i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony
Roślin, PP 1/198(1).
- Bartosz Wojtaszczyk, Deratyzacja w Chlewni, www.farmer.pl, 08/2015.
- Ochrona zdrowia świń – Zygmunt Pejsak,
PWR, Poznań 2007.
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Warmińsko-Mazurska
Wystawa Zwierząt Hodowlanych…
…odbyła się już po raz czwarty na terenach wystawowych Expo Mazury w Ostródzie. Była połączona z Targami Hodowlanymi Zagroda. Głównym organizatorem tegorocznej wystawy był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie we współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą, Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz związkami hodowców zwierząt.
mgr inż. Agnieszka Sołtysiak

p.o. Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Wystawę przygotowano w oparciu nie
tylko o najważniejsze rasy utrzymywane
w naszym kraju, ale również o te, które
są objęte programem ochrony zasobów
genetycznych. Rasy rodzime, bo o nich
mowa, są niepowtarzalnym elementem
polskiego krajobrazu.
Wydarzenie zostało objęte patronatem
honorowym ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
Zdaniem ministra „Przedsięwzięcie mające na celu prezentację dorobku hodowlanego warmińsko-mazurskich rolników, a także
umożliwiające zapoznanie się z najnowszymi
urządzeniami i rozwiązaniami technologicznymi niezbędnymi w hodowli oraz pielęgnacji zwierząt zasługuje na uznanie”. Patronat nad wystawą objęli również wojewoda warmińsko-mazurski oraz marszałek
województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych podziwiano najlepsze i najdorodniejsze okazy bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni ras
zimnokrwistych, owiec i kóz oraz drobnego inwentarza hodowców z województwa warmińsko-mazurskiego.
Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni po przeprowadzonej dzień
wcześniej ocenie w ringu wyłonił czem-
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piona i dwa wiceczempiony w kategorii
klacze urodzone w 2017 roku. W czempionacie brały udział klaczki, które spełniają warunki wpisu do księgi koni ras
polski koń zimnokrwisty i arden polski rocznik 2017, posiadające paszport.
Klaczki były prezentowane na stój oraz
w stępie i kłusie.
q Czempiona w kategorii klaczy urodzonych w 2017 roku otrzymała klacz
Gertwuda, maści kasztanowatej, rasy
polski koń zimnokrwisty, hodowcą
i właścicielem jest Janusz Kruszewski.
q Pierwszą wiceczempionką klaczy urodzonych w 2017 roku została Julie Du
Piry, klacz maści jasnogniadej, rasy arden belgijski, urodzona w Belgii, właścicielką jest Ewa Sobota.
q Tytuł drugiego wiceczempiona klaczy
urodzonych w 2017 przypadł klaczy
Qsenna rasy arden polski, maści ciemnogniadej, hodowcą jest Ewa Sobota,
a właścicielem Kamil Krulikowski.

Hodowcy zrzeszeni w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wystawili 27 zwierząt w sześciu rasach. Trzy rasy bydła hodowlanego ras zachowawczych, czyli białogrzbietej, polskiej
czarno-białej i polskiej czerwonej, oraz simental, jersey, polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Bydło hodowlane prezentowane na
wystawie musiało wykazać się wydajnością własną albo matki w 305-dniowej lub
krótszej laktacji minimum 200 kg tłuszczu
i białka. W pięciu rasach (białogrzbietej,
polskiej czarno-białej i polskiej czerwonej
oraz simental i jersey) wybrano najlepsze
zwierzę, a do tego superczempiona wystawy bydła mlecznego.
Najlepsze zwierzę w rasie:
n białogrzbieta – krowa Kalina I, hodowca Mariusz Głażewski;
n polska czarno-biała – krowa Machnaczowa 1, hodowca Marek Stefański;
n polska czerwona – krowa Alma 14,
hodowca Piotr Rydel;
n simental – krowa Trzynastka 1, hodowca Leszek Augustyniak;
n jersey – krowa Harda, hodowca Kamil Saliński;
n superczempion wystawy bydła mlecznego – krowa rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, właścicielka Stanisława Skórczyńska.

w chlewni i oborze

W tym roku hodowcy zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców i Producentów
Bydła Mięsnego wystawili 23 zwierzęta w czterech rasach: limousine, highland, hereford, charolaise. Ocenie podlegały zwierzęta prowadzone przez Polski
Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego posiadające księgi hodowlane. Czempionat i wiceczempionat bydła mięsnego przeprowadzono w sześciu
kategoriach: jałówki limousine powyżej
18 miesięcy, jałówki highland powyżej
18 miesięcy, jałówki hereford powyżej 18
miesięcy, jałówki hereford do 18 miesięcy,
jałówki charolaise do 18 miesięcy, krowa
z cielęciem rasy hereford oraz wybrano
superczempiona pokazu bydła mięsnego.
q Czempion w kategorii jałówki limousine powyżej 18 miesięcy – jałówka Agala, hodowca Stanisław Wiśniewski,
q Wiceczempion w kategorii jałówki limousine powyżej 18 miesięcy – jałówka Wiza, hodowca Stanisław Wiśniewski,
q Czempiona w kategorii jałówki highland powyżej 18 miesięcy – jałówka
Carla, hodowca Barbara Schlegel,
q Wiceczempion w kategorii jałówki highland powyżej 18 miesięcy – jałówka Szakira, hodowca Barbara Schlegel,
q Czempion w kategorii jałówki hereford do 18 miesięcy – jałówka Kala,
hodowca Krzysztofa Golmanowski,
q Wiceczempion w kategorii jałówki hereford do 18 miesięcy otrzymała jałówka Kropka, hodowca Krzysztofa Golmanowski,
q Czempion w kategorii jałówki hereford powyżej 18 miesięcy – jałówka
Kiafa, hodowca Krzysztofa Golmanowski,
q Wiceczempion w kategorii jałówki hereford powyżej 18 miesięcy – jałówka Pufa, hodowca Krzysztofa Golmanowski,

q Czempion w kategorii jałówki charolaise do 18 miesięcy – jałówka Dolcia,
hodowca Bogna Hupa,
q Wiceczempion w kategorii jałówki
charolaise do 18 miesięcy otrzymała
jałówka Akcja, hodowca Bogna Hupa,
q Czempion w kategorii krowa z cielęciem hereford – krowa Klara, cielę Azan, hodowca Waldemar Sekściński,
q Wiceczempion w kategorii krowa
z cielęciem hereford – krowa Bomba,
cielę Aszto, właściciel Waldemar Sekściński,
q Superczempion wystawy bydła mięsnego – jałówka powyżej 18 miesięcy
życia rasy limousine, właściciel Stanisław Wiśniewski.

Członkowie Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Związku Hodowców
Owiec i Kóz zaprezentowali sześć ras
owiec i kozy rasy burskiej. Prezentowane zwierzęta podlegają ocenie przez Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek
Hodowców Owiec i Kóz.

W prezentowanych rasach: białogłowa owca mięsna, kamieniecka, pomorska, wrzosówka, świniarka i kameruńska
wybrano najładniejsze zwierzęta w każdej z ras.
Właścicielami najładniejszych zwierzęcia zostali:
n Barbara Niedziejko – rasa białogłowa
owca mięsna – Sołany;
n Radosław Romotowski – rasa kamieniecka – Markowskie;
n Ryszard Morawski – rasa pomorska –
Prątnik;
n Zbigniew Domalewski – rasa wrzosówka – Jurki;
n Piotr Rydel – rasa świniarka – Bumian;
n Specjalny Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy Szymanowo – rasa owca
kameruńska i koza burska;
n Kazimierz Oszmiański – wyróżnienie
za owce rasy białogłowa – Banie Maz.
Ocenie poddano stada trzody chlewnej, w których Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS” prowadzi ocenę wartości
użytkowej i hodowlanej oraz realizuje
Krajowy Program Hodowlany.
Hodowców nagrodzono za wyniki
oceny wartości użytkowej i hodowlanej uzyskane w 2017 roku oraz realizację Krajowego Programu Hodowlanego.
Nagrody przyznała trzyosobowa komisja Polskiego Związku Hodowców
Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” w Olsztynie w składzie: przewodniczący Marek Mońko, kierownik Okręgu Północnego, oraz Bożena Burakowska
i Ewa Zyskowska.
q Za stado o najwyższej mięsności knurów w rasach wielka biała polska i duroc nagrodę otrzymał Kazimierz Czacharowski z Tuszewa,
q Za stado o najwyższej mięsności knurów w rasie polska biała zwisłoucha
nagrodę otrzymał Henryk Lesiński
z Mierzyna,
q Za stado o najwyższej zbiorczej wartości hodowlanej BLUP loszek w rasie
pietrain nagrodę otrzymał Kazimierz
Tokarski z Tuszewa,
q Za stada o największej liczbie odchowanych do 21. dnia życia prosiąt od
lochy w miocie w rasach wielka biała
polska i polska biała zwisłoucha nagrodę otrzymała Agnieszka Tokarska-Dziąba z Tuszewa,
q Za stado o najwyższym tempie wzrostu knurów w rasie duroc i pietrain
nagrodę otrzymał Kazimierz Zelma
z Omula.
Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018
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Trzy stany, które mogą odmienić gospodarstwo
Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z ryzykiem wypadków i chorób zawodowych. Poprawa stanów: technicznego,
technologicznego i organizacyjnego w gospodarstwie wpływa nie tylko na bezpieczeństwo osób w nim pracujących,
ale także wygląd i estetykę zagrody.
mgr inż. Bogusław Wawrzyńczyk

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława
Specyfiką pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych są zagrożenia spowodowane sezonowym nasileniem prac,
ich zróżnicowaniem, koniecznością obsługi skomplikowanych maszyn i urządzeń rolniczych oraz zwierząt gospodarskich. Człowiek styka się tam z wieloma szkodliwymi czynnikami: fizycznymi (narażony jest na przejechanie, uderzenie przez maszyny i urządzenia będące w ruchu, kontakt z dużymi zwierzętami), biologicznymi (narażenie na zakażenie chorobami odzwierzęcymi), chemicznymi (zatrucie środkami ochrony
roślin, nawozami i paliwami). Bezpieczeństwo osób przebywających i pracujących w rolnictwie zależy w dużej mierze od wiedzy i doświadczenia właścicieli gospodarstw oraz od dobrej organizacji pracy.
Stan techniczny w gospodarstwie
rolnym można poprawić, analizując następujące elementy gospodarstwa: podwórko, budynki gospodarcze, instalacje i urządzenia elektryczne, ciągniki,
przyczepy, maszyny rolnicze, zwierzęta
i środki ochrony roślin.
Podwórze powinno mieć równą nawierzchnię bez zbędnych uskoków. Z terenu gospodarstwa powinny być usuwane odchody zwierzęce. Studzienki, szamba i otwory technologiczne powinny być
zabezpieczone pokrywami lub ogrodzone barierkami. Podwórze powinno być
dostatecznie oświetlone.
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W budynkach gospodarczych powinny znajdować się bezpieczne wejścia
także na poddasza, schody z poręczami,
nieuszkodzone drabiny oraz właściwe
oświetlenie. W gospodarstwach powinno znajdować się pomieszczenie na środki ochrony roślin. Powinna w nim być
oznakowana szafka zamykana na klucz.
Opryskiwacz, którym wykonywane są
zabiegi, powinien mieć aktualną atestację, a operator wykonujący zabieg musi mieć ukończony kurs chemizacyjny.
W przypadku instalacji i urządzeń elektrycznych niedopuszczalne stosowanie jest
„naprawianych” bezpieczników topikowych. Przewody elektryczne nie powinny
mieć uszkodzonej izolacji. Wszelkie naprawy urządzeń elektrycznych należy wykonywać przy wyłączonym napięciu.
Wszystkie maszyny posiadające przekładnie zębate, pasowe i łańcuchowe powinny posiadać osłony. To samo dotyczy
również maszyn napędzanych WOM.
Ciągniki i kombajny zbożowe powinny
posiadać gaśnicę.
Postęp technologiczny w coraz większym stopniu wkracza także do rolnictwa. Aby osiągnąć dodatkowy zysk, trzeba minimalizować koszty produkcji poprzez uproszczenia czy skracanie czasu
produkcji. Ważnym elementem i coraz
częściej stosowanym przez rolników jest
monitorowanie pól za pomocą dronów.
Obserwacja pola z góry pozwala rolnikowi na szybkie reagowanie w przypadku
wystąpienia na polu agrofaga.

Większe gospodarstwa, zasobniejsze
w portfel zaczynają wchodzić w tzw.
rolnictwo precyzyjne. Polega to na tym,
że maszyna rolnicza (kombajn) wyposażona jest w miernik plonów, a system GPS pozycjonuje dane miejsce na
polu. Dzięki temu powstaje mapa osiąganych plonów z danego pola. Drugim
elementem tego systemu jest pobieranie
próbek glebowych, które również są pozycjonowane za pomocą systemu GPS.
Jeżeli znana jest zasobność danego pola w składniki (azot, fosfor, potas, magnez, siarkę i mikroelementy) oraz odczyn pH, można bardzo dokładnie stosować poszczególne składniki. W takim przypadku wymagane jest stosowanie nawozów jednoskładnikowych,
aby precyzyjnie zasilić dany fragment
pola. Taki system pozwala gospodarstwu stosującemu system rolnictwa precyzyjnego na zmniejszenie w dość dużym stopniu wydatków na nawożenie,
co przyczynia się również do ochrony
środowiska.
Postęp technologiczny widać na polskiej wsi, gdyż coraz większa jest świadomość rolników, a wsparcie funduszami unijnymi pozwala na coraz bezpieczniejsze urządzanie gospodarstw rolnych.
Źródła:
- informacje własne
- Państwowa Inspekcja Pracy
- KRUS

agrorynek

Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018

23

agrorynek

24

Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018

agrorynek

Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018

25

agrorynek

26

Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018

agrorynek

Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018

27

agrorynek

28

Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018

agrorynek

Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018

29

agrorynek

30

Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018

przy zagrodzie

Prawo wodne – wciąż nowelizowana ustawa
Ustawa Prawo wodne została uchwalona 20 lipca 2017 r., weszła w życie 1 stycznia 2018 r., a do dziś już kilkukrotnie
została znowelizowana. Ostatnia nowela tej ustawy weszła w życie 20 września br.
mgr inż. Justyna Całka-Orłowska

Główny Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Prawo wodne zostało już omówione na łamach „Bieżących Informacji” w numerze 6/2018, tak jak wynikający z ustawy „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” wprowadzony rozporządzeniem z dnia 5 czerwca 2018 roku i ogłoszony 12 lipca br.
(BI nr 10/2018), poniżej zostaną omówione jedynie zmiany wynikające z ostatniej nowelizacji tej ustawy.
Pierwsze miesiące obowiązywania nowego Prawa wodnego
przyniosły wątpliwości interpretacyjne, które tą ostatnią nowelizacją miały zostać rozwiązane. Nowe Prawo wodne z początkiem
2018 r. powołało do życia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które stało się głównym podmiotem odpowiedzialnym
za krajową gospodarkę wodną, natomiast w ostatniej nowelizacji
doprecyzowano m.in. właściwości organów Wód Polskich w zakresie dokonywania uzgodnień treści decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz organów Inspekcji Ochrony Środowiska
w przedmiocie wymierzania opłat podwyższonych. Ustawa ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują się już w posiadaniu organu szczególnie w procesie udzielania
zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a także
stosowania nowego systemu opłat za usługi wodne. Takie rozstrzygnięcie jest ukłonem w stronę petenta starającego się o powyższe
dokumenty, sprzyjając skracaniu postępowań administracyjnych.
Usprawnienia w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych
Podstawowy okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego został wydłużony z 20 do 30 lat. Jednak nie zmieniono terminów, na jakie mogą zostać wydane poszczególne pozwolenia.
Utrzymano 10-letni okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz
czteroletni okres obowiązywania pozwolenia na wprowadzanie
do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością
innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
W przypadku przedsięwzięcia, które obejmuje działania wymagające zarówno uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jak i dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, wnioski o wydanie zgód wodnoprawnych będą rozpatrywane w ramach jednego postępowania
zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.
W przypadku lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, na okres do 180 dni, na terenach szczególnego zagrożenia powodzią odstąpiono od obowiązku uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego –
uznano, że ze względu na swój tymczasowy charakter obiekty
te nie mają znaczącego wpływu na wykonywanie zadań związanych z ochroną przed powodzią. Znowelizowane Prawo wodne zmienia również właściwość organów Wód Polskich w zakresie wydawania ocen wodnoprawnych, od tej pory wszelkie kompetencje dotyczące ocen wodnoprawnych zostają przekazane dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich.

Opłaty za usługi wodne
Nowe Prawo wodne wprowadziło zupełnie nowy system
opłat za usługi wodne. Do końca 2017 r. opłaty za pobór wód
do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz do celów
elektrowni wodnych stanowiły element systemu opłat za korzystanie ze środowiska, które przedsiębiorcy obliczali samodzielnie. Od 2018 roku należności te zostały wyłączone z tego systemu i tworzą tzw. opłaty za usługi wodne, a ich wysokość określana jest przez organy Wód Polskich. Początkowo nie określono minimalnego progu tych opłat, co powodowało sytuacje, że
urzędnicy musieli naliczać nawet groszowe opłaty. Nowelizacja
zmieniła ten zapis, ustalając minimalny próg, od którego pobiera się opłatę za usługi wodne, na 20 zł. Zatem opłaty za usługi
wodne nie będzie się wnosić, jeżeli jej wysokość ustalona przez
Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie
przekracza 20 zł.
Ponadto wprowadzono jeszcze kilka regulacji, tj.:
n zakaz wprowadzania do wód podziemnych nie tylko ścieków,
lecz również wód opadowych i roztopowych. Jeśli wody te zawierają substancje szkodliwe dla środowiska wodnego,
n zakłady pobierające wodę, przeznaczające ścieki do rolniczego wykorzystania oraz wprowadzające ścieki do wód lub do
ziemi są obowiązane prowadzić pomiary ilości pobranej wody oraz ilości i jakości ścieków, a także ewidencję dokonywanych pomiarów,
n rozszerzono wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez
wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów,
przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.
Doprecyzowano kwestie ustalania wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. – wprowadzony w nowym Prawie wodnym obowiązek stosowania urządzeń
pomiarowych, w które podmioty korzystające z wód zostaną
wyposażone na koszt Wód Polskich, wchodzi w życie dopiero 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu ustalenie wysokości opłaty
zmiennej odbywa się na szczególnych zasadach (składanie właściwych oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne na podstawie zakresu określonego
w pozwoleniu wodnoprawnym bądź pomiarów dokonywanych
przez organy administracji).
Te i inne uregulowania dotyczące ustawy Prawo wodne będą w sposób szczegółowy omawiane podczas seminarium „Woda a rolnictwo. Aktualne zagadnienia związane z korzystaniem
z wody”, które odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91.
Źródła:
- isap.sejm.gov.pl
- samorzad.infor.pl
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Jak chronimy wody przed azotanami
Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Program azotanowy), wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 5 czerwca 2018 roku (Dz.U. z dnia 12 lipca 2018 r. poz. 1339) zawiera określone środki oraz sposoby postępowania
w zakresie praktyki rolniczej, w szczególności związanej z procesami nawożenia i gospodarki nawozami w gospodarstwach rolnych.
dr inż. Elżbieta Kaczyńska

Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
WYBRANE WYMAGANIA
PROGRAMU AZOTANOWEGO cz. II
W opracowaniu, zgodnie z terminologią zastosowaną w programie azotanowym, użyte określenia oznaczają: miejsce do
przechowywania nawozów naturalnych – zbiorniki na płynne nawozy naturalne (gnojówkę lub gnojowicę), płyta ze zbiornikiem na odciek i instalacją odprowadzającą odciek z płyty
do zbiornika lub inne miejsce przechowywania obornika lub
pomiotu ptasiego specjalnie przygotowane w tym celu z materiałów szczelnych i nieprzepuszczalnych, zabezpieczających
przed przedostawaniem się odcieków do wód lub gruntu; nawozy naturalne – nawozy pochodzące od zwierząt gospodarskich: obornik, gnojówka, gnojowica, pomiot ptasi, przeznaczone do rolniczego wykorzystania, w tym również w formie
przetworzonej.
I. Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz
postępowanie z odciekami
Przechowywanie nawozów naturalnych
Nawozy naturalne należy przechowywać w bezpieczny dla
środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.
Podmioty, które prowadzą produkcję rolną, w tym działy
specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której
przechowywane są odchody zwierzęce lub stosowane nawozy
zapewniają bezpieczne dla środowiska przechowywanie nawozów naturalnych, wytwarzanych w gospodarstwie rolnym
lub przyjętych od innego gospodarstwa rolnego, przez okres,
w którym nie jest możliwe ich rolnicze wykorzystanie. Wymaga to zapewnienia powierzchni nieprzepuszczalnych miejsc do
przechowywania nawozów naturalnych stałych oraz pojemności przykrytych, w szczególności osłoną elastyczną lub osłoną
pływającą, zbiorników na nawozy naturalne płynne, które powinny posiadać szczelne dno i ściany.
q Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez 6 miesięcy;
q Powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwiać ich przechowanie 5 miesięcy.
W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce obornik może być przechowywany w budynku
inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.
Zgodnie z zapisami programu azotanowego możliwe jest
czasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia
utworzenia każdej z pryzm, przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, przy czym:
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q pryzmy lokalizuje się:
n poza zagłębieniami terenu,
n na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku
do 3 proc.,
n w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym,
n w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie
ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów
ustawy Prawo wodne;
q lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce zaznacza się na mapie lub szkicu działki, które przechowuje się przez 3 lata od dnia zakończenia
przechowywania obornika;
q obornik na pryzmie ponownie przechowuje się w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika.
Zabronione jest składowanie i przechowywania bezpośrednio na gruncie przez cały rok pomiotu ptasiego i kiszonek, gdyż
istnieje ryzyko przedostawania się odcieków do gleby i wód.
Kiszonki należy przechowywać, w szczególności w silosach,
rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z foli, sieczki lub słomy, lub na innym materiale, który pochłania odcieki,
oraz pod przykryciem foliowym.
Nawozy naturalne oraz kiszonki należy przechowywać
w odległości nie mniejszej niż 25 m od:
n studni lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne;
n linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego.
Podmioty nabywające nawozy naturalne na podstawie umowy powinny posiadać, w chwili przyjmowania tych nawozów
naturalnych, odpowiednią powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do ich przechowywania w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków
do wód i gruntu.
Terminy przystosowania miejsc do przechowywania nawozów
Podmioty powinny dostosować powierzchnię lub pojemność
posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych
do wymogów określonych w programie azotanowym do dnia:
n 31 grudnia 2021 r. w przypadku podmiotów prowadzących
chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej
niż 210 DJP, w tym fermy wielkoprzemysłowe, czyli podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk
dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
n 31 grudnia 2024 r. w przypadku podmiotów prowadzących
chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

przy zagrodzie
Przed upływem ww. terminów, producenci rolni zapewniają przechowywanie nawozów naturalnych płynnych w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co
najmniej czteromiesięcznej produkcji tego nawozu.
II. Dawki i sposoby nawożenia azotem (wymogi obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r.)
Wielkość rocznej dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo nie może przekraczać 170 kg azotu w czystym
składniku na 1 ha użytków rolnych.
PLAN NAWOŻENIA AZOTEM
Podmioty prowadzące produkcję rolną, działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy zobowiązane są do sporządzania planów nawożenia azotem albo do stosowania maksymalnych dawek azotu określonych w Programie azotanowym.
Podmiot prowadzący chów lub hodowlę drobiu powyżej
40 000 stanowisk lub chów albo hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub
750 stanowisk dla macior (fermy wielkoprzemysłowe).
q Opracowuje plan nawożenia azotem.
q Może zbyć do 30 proc. gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, a pozostałą ilość przeznaczyć do
produkcji biogazu rolniczego lub zagospodarować na użytkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin. Strony przechowują umowę co najmniej
przez 3 lata od jej wygaśnięcia.
q Plan nawożenia azotem opracowuje zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb,
uwzględniając stosowane odpady i nawozy.
q Plan nawożenia azotem opracowuje odrębnie dla każdej
działki rolnej i przechowuje w gospodarstwie przez 3 lata
od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie
tego planu.
q Podmiot ten zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię
okręgowej stacji chemiczno-rolniczej o tym planie, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego lub produktu pofermentacyjnego.
q Kopię planu nawożenia wraz z pozytywną opinią okręgowej stacji należy przekazać wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, właściwych ze względu na miejsce stosowania nawozów naturalnych, nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozów.

Podmiot, który zobowiązany jest do opracowania planu nawożenia azotem, nie może stosować dawek azotu wyższych
niż te, które wynikają z planu.
Podmiot posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni
powyżej 100 ha użytków rolnych lub uprawiający uprawy intensywne na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha, lub utrzymujący obsadę zwierząt większą
niż 60 DJP według stanu średniorocznego.
q Opracowuje plan nawożenia azotem.
q Jeżeli podmiot nie zagospodarowuje nawozów naturalnych
lub produktów pofermentacyjnych na użytkach rolnych,
których jest posiadaczem, nie opracowuje planu nawożenia
azotem dla zbywanych nawozów naturalnych lub produktów pofermentacyjnych.
q Plan nawożenia azotem opracowuje odrębnie dla każdej
działki rolnej i przechowuje w gospodarstwie przez 3 lata
od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie
tego planu.
q Plan nawożenia azotem opracowuje z uwzględnieniem sposobu obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych –
uproszczonego bilansu azotu (zgodnie z załącznikiem nr 8
do programu azotanowego).
q Plan nawożenia azotem opracować można również przy użyciu programu nawozowego, który uwzględnia bilans azotu
określony w załączniku nr 8 do Programu.
Podmiot zobowiązany do opracowania planu nawożenia
azotem nie może stosować dawek azotu wyższych niż te, które wynikają z planu.
Podmiot, który nie jest zobowiązany do opracowania planu nawożenia azotem, stosuje nawozy w takich dawkach,
aby nie przekraczać maksymalnych ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł, dla upraw w plonie głównym, dla
plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem
i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin.
Źródło:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” Dz.U. z dnia 12 lipca 2018 r. poz. 1339.

Jeżeli inny producent nabywa do bezpośredniego rolniczego wykorzystania nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny od tego podmiotu, jest on zobowiązany do posiadania planu nawożenia azotem. Plan nawożenia jest wymagany również w przypadku nabywania nawozów od
podmiotu importującego nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny.
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Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego
24 października br. w Jönköping w Szwecji ogłoszono zwycięzcę międzynarodowego etapu konkursu na Rolnika Roku
regionu Morza Bałtyckiego, organizowanego przez WWF. Już drugi raz w historii konkursu zwycięzcą jest Polak! Pan
Krzysztof Kowalski otrzymał główną nagrodę w wysokości 10 000 euro za wdrożenie w swoim gospodarstwie wielu
praktyk przyjaznych środowisku morskiemu oraz holistycznego podejścia do zrównoważonego rolnictwa.
notatka prasowa

n O konkursie na Rolnika Roku
Konkurs na Rolnika Roku regionu
Morza Bałtyckiego organizowany jest
w ramach Programu WWF na rzecz
Ochrony Ekoregionu Morza Bałtyckiego. Pierwsza edycja konkursu odbyła się
w 2009 roku. Do tej pory już ok. 50 rolników i rolniczek, których gospodarstwa
znajdują się w zlewisku Bałtyku zostało wyróżnionych za stosowanie w rolnictwie innowacyjnych praktyk przyjaznych środowisku morskiemu. Konkurs
składa się z dwóch etapów: krajowego
i międzynarodowego. W etapie krajowym jury w Polsce, złożone z przedstawicieli m.in. resortu rolnictwa, resortu środowiska, resortu gospodarki morskiej, ocenia sposób prowadzenia gospodarstwa pod kątem wdrożenia praktyk
przyczyniających się do ochrony wód
przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez związki azotu i fosforu. Finaliści z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Szwecji, a także z Białorusi i Ukrainy biorą
udział w drugim etapie konkursu, gdzie
międzynarodowe jury wybiera jednego
zwycięzcę - Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, który otrzymuje nagrodę w wysokości 10 000 euro.
,,To wielkie zaskoczenie, duma i satysfakcja, że sposób mojego gospodarowania został przez kogoś doceniony. Umacnia mnie
to w przekonaniu o słusznej drodze jaką wybrałem” - mówi Krzysztof Kowalski, te-

34

Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018

goroczny zwycięzca międzynarodowego
etapu konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego.
n Dlaczego wygrał?
Pan Krzysztof wdrożył przyjazne dla
środowiska morskiego praktyki, które pozwalają na ograniczenie strat substancji
biogennych (azotu i fosforu) z gospodarstwa, wśród których należy wymienić
m.in. utrzymanie aż 9 stawów, stref buforowych, miedz śródpolnych, zadrzewień,
zakrzaczeń, uprawę poplonów ścierniskowych (grochu z lnem) i roślin bobowatych, stworzenie szczelnych miejsc do
przechowywania nawozów naturalnych,
precyzyjne nawożenie, wapnowanie gleby, badanie gleby, czy coroczne badanie
paszy i wody na pozostałość azotanów
i pestycydów. Dodatkowo rolnik zasadził
wraz z rodziną 1080 drzew wzdłuż rzeki,

na granicy pól, wszędzie tam, gdzie było to możliwe, tworząc alejki drzew czy
„wyspy drzew” pomiędzy swoimi polami. Dzięki takim działaniom rolnik nie
tylko ograniczył spływ substancji biogennych do wód, ale stworzył przestrzeń dla
dzikich zwierząt. Pan Krzysztof angażuje się we współpracę z innymi rolnikami,
a jego gospodarstwo jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Gospodarstw Edukacyjnych oraz sieci dziedzictwa kulinarnego
Mazowsze w ramach Europejskiej Sieci
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
,,Po raz kolejny konkurs na Rolnika Roku
regionu Morza Bałtyckiego na etapie międzynarodowym wygrał Polak. W 2011 r. zwyciężył pan Marian Rak, teraz pan Krzysztof Kowalski. Bardzo się cieszymy, że pan Krzysztof
został doceniony przez międzynarodowe jury
za prowadzenie gospodarstwa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem naszego morza
i środowiska. Jako Fundacja WWF Polska nadal będziemy promować wśród rolników i rolniczek przyjazne środowisku morskiemu praktyki, wierząc, że problem eutrofizacji Bałtyku
się zmniejszy. Jesteśmy wdzięczni doradcom
rolniczym z Centrum Doradztwa Rolniczego

przy zagrodzie
oraz z lokalnych Ośrodków Doradztwa Rolniczego za wsparcie w promocji konkursu oraz
szerzenie ww. praktyk. Dzięki takim rolnikom jak pan Kowalski jest szansa na zmniejszenie nadmiernego przeżyźnienia naszych
wód, a w konsekwencji ograniczenia zakwitów sinic. Zachęcamy wszystkich do wzięcia
udziału w przyszłorocznej edycji konkursu”
- mówi Weronika Kosiń, specjalistka ds.
Ochrony Ekosystemów Morskich w Fundacji WWF Polska.
n Największe wyzwanie środowiskowe Bałtyku - eutrofizacja
Zjawisko eutrofizacji, czyli przeżyźnienia wód, to największe wyzwanie środowiskowe przed którym stoi dzisiaj Morze Bałtyckie. W latach 2011-2016 aż 97
proc. Morza Bałtyckiego wykazywało
efekty eutrofizacji. Do eutrofizacji wód
dochodzi, gdy w wodzie jest zbyt dużo tzw. biogennych substancji odżywczych (związków azotu i fosforu). Trafiają one do Bałtyku m.in. w wyniku działalności rolniczej, ze ścieków komunalnych i przemysłowych oraz z depozycją
atmosferyczną. Polska jest krajem, który
dostarcza najwięcej tego typu substancji
do Morza Bałtyckiego. Prawie 24 proc.
związków azotu i 44 proc. związków fosforu dostaje się do morza właśnie z naszego kraju. Spowodowane jest to m.in.
zbyt dużą ilością nawozów stosowanych na polach oraz z nieodpowiednio

necznego do głębszych warstw wody. To
prowadzi do ograniczeń rozwoju roślin
bytujących w głębszych partiach wody i wykorzystujących światło słoneczne w procesie fotosyntezy. Po zakończeniu zakwitu obumierające glony i sinice
opadają na dno zbiornika, gdzie ulegają
rozkładowi. W procesie rozkładu bakterie zużywają tlen rozpuszczony w przydennych warstwach wody. Kiedy tego
tlenu brakuje, proces kontynuują bakterie beztlenowe, które produkują szkodliwy dla morskich organizmów siarkowodór. W ten sposób w morzach powstają
pustynie tlenowe (martwe strefy) i obszary o obniżonej ilości tlenu, w których
zamiera życie.

przechowywanych odchodów zwierząt,
jak i uwarunkowaniami geograficznymi. Prawie 99,7 proc. obszaru Polski leży
w zlewisku Morza Bałtyckiego, a 50 proc.
tej powierzchni to gospodarstwa rolne.
Gdy w wodzie jest za dużo związków biogennych, a jej temperatura wzrasta, dochodzi do zakwitu glonów i sinic, które ograniczają dostęp światła sło-

n W Konkursie na Rolnika Roku
regionu Morza Bałtyckiego
wszyscy wygrywamy!
W tym roku nagrodę w konkursie
otrzymał pan Krzysztof, jednak dzięki
stosowanym przez niego praktykom wygrywamy wszyscy. Ograniczenie spływu substancji biogennych do wód śródlądowych, a w końcu do Bałtyku, przełoży się w przyszłości na zmniejszenie
ilości zakwitów sinic, które często stanowią przyczynę zamykania kąpielisk
w sezonie letnim. Dzięki promocji praktyk przyjaznych środowisku Morza Bałtyckiego wszyscy mamy szanse na udane wakacje.
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z ekonomią za pan brat

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
Założenie firmy to poważna decyzja. Trzeba ocenić własne umiejętności i możliwości. Przede wszystkim musimy zdecydować, jakim rodzajem działalności będziemy się zajmować. Źródłem sukcesu jest robienie tego, w czym czujemy się
dobrze.
Mariola Kustra

Technik Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Kętrzyn
Pamiętajmy, że nie ma gotowej recepty na dochodowe przedsięwzięcie. Chcę
przybliżyć podstawowe zagadnienia, które pozwolą ocenić, czy jako przedsiębiorca będziesz w stanie działać profesjonalnie w danej dziedzinie. Po określeniu
predyspozycji, swoich mocnych i słabych
stron (analiza SWOT), przeanalizuj działalność firm w okolicy. Należy przeprowadzić badanie rynku, analizę konkurencji, trzeba udać się do wytypowanych
firm i zdobyć jak najwięcej informacji
o ich działalności i ofercie.
Zebrane informacje przeanalizuj i nakreśl obraz kilku przedstawicieli branży.
Na podstawie dokonanego opisu postaraj się porównać wyniki i wnioski z własną ofertą oraz możliwościami. Zacznij
od najważniejszych informacji: określenia grupy docelowej, ceny produktu, lokalizacji. Szukaj plusów i minusów, pomyśl, jak możesz wykorzystać swoją pozycję. Znając swoich rynkowych przeciwników, łatwiej przygotować strategię
firmy i plan jej organizacji. Pamiętaj, że
ważne jest, do kogo skierujesz ofertę firmy. W tym celu należy wybrać odpowiednią grupę docelową klientów i tak
dopasować wymagania jakościowe oraz
poziom cenowy, aby jak najlepiej trafić
w ich preferencje.
Kluczową sprawą, jaką trzeba rozważyć, jest lokalizacja firmy, gdyż ma to
ogromny wpływ na potencjał rozwojowy swojej działalności. Lokalizacja powinna być w zasięgu jak największej grupy osób. Rynek wybrany przez twoją firmę jako rynek docelowy jest ważnym elementem twojego marketingu. Po sformułowaniu misji i wizji firmy możesz przystąpić do budowy strategii marketingowej, która pomoże nam odpowiedzieć na
pytanie, jak być najlepszym. Aby właściwie określić pozycję na rynku, właściwie
go zareklamować, ustalić odpowiednią
cenę, dobrze przewidzieć koszty związane z wejściem na rynek itd. Należy zastosować szczegółowe rozwiązania, którym
zajmuje się Marketing mix (4P), czyli pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć,
budując koncepcję swojej firmy, czyli:
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I. Produkt (Product)
Jaka jest jakość mojego produktu?
Jakie cechy ma mój produkt?
Jaką mam markę?
Jak wygląda opakowanie mojego produktu?
n Jaki serwis oferuję?
n Jaką gwarancję posiada mój produkt?
n Jakie zmiany przewiduję w produkcie?

n
n
n
n

n

II. Cena (Price)
Jakie przewiduję upusty?
Jaka jest moja marża?
Jaki termin płatności określam?
Czy umożliwiam zakup produktu na
kredyt?
n Jaka jest cena hurtowa mojego produktu?

n
n
n
n

n

III. Dystrybucja (Place)
n
n
n
n

Jakie mam kanały dystrybucyjne?
Jaki jest mój asortyment?
Gdzie sprzedawane są moje produkty?
Jakim transportem dysponuję?

n

IV. Promocja (Promotion)
n
n
n
n
n

Jak wygląda promocja sprzedaży?
Jakie działania reklamowe prowadzę?
Jak skuteczna jest sprzedaż osobista?
Jakie działania promocyjne podejmuję?
Jakie działania marketingu osobistego
prowadzę?

Produkt jest rzeczą lub usługą zaspokajającą potrzeby nabywcy. To zbiór korzyści (użyteczności przyjemności, prestiżu) dla klienta. Powyżej zamieszczone zostały pytania, na jakie powinno się
odpowiedzieć, budując koncepcję swojego produktu. Trzeba też pomyśleć, która
z nich odpowiada twoim możliwościom.
Jest wiele koncepcji osiągnięcia sukcesu
w swojej firmie, jednak należy głęboko
przeanalizować różne warianty, w tym:
n Szybkie zbieranie śmietanki – wprowadzasz produkt po stosunkowo niskiej cenie, ale ponosisz też wysokie
koszty związane z promocją. Ta stra-

n

tegia sprawdza się, gdy przy znacznej liczbie potencjalnych klientów duża ich część nie wie, że może skorzystać z twojego produktu. Wyższa cena ma sugerować klientom wysoką jakość twoje produktu.
Powolne zbieranie śmietanki – wprowadzasz na rynek produkt po stosunkowo wysokiej cenie przy niskich
kosztach związanych z promocją. Ta
strategia sprawdza się, gdy swoim produktem trafiłeś w potrzebę i nie ma
produktów konkurencyjnych. Zamierzasz działać na bardzo ograniczonym
rynku, gdzie większość potencjalnych
klientów i tak szybko dowie się o twoim produkcie.
Wejście smoka – wprowadzasz na rynek produkt przy wysokich nakładach
na promocję. Ta strategia sprawdza się,
gdy rynek jest duży, ale klienci nie
wiedza o istnieniu twojego produktu. Istnieje silna konkurencja, nabywcy zwracają uwagę na cenę konkurencyjnych produktów.
Powolne wejście na rynek – wprowadzasz produkt na rynek po niskiej
cenie przy niewielkich nakładach na
promocję. Przystępna cena powoduje,
że klienci szybko akceptują twój produkt. Tę strategię warto wykorzystać,
gdy rynek jest duży, większość potencjalnych klientów wie o istnieniu
produktu, rynek jest wrażliwy na cenę, a potencjalna konkurencja jest niewielka.
Cena – definiowana jest wartość znajdująca odzwierciedlenie w pieniądzu.
Cena powinna być zgodna z relacją
podaż-popyt, pozycją firmy na rynku
oraz uwzględnić sytuację konkurencyjną. Znajomość ofert i cen konkurentów powinna być dla ciebie punktem
odniesienia dla twoich własnych produktów. Od poziomu ceny będą zależeć w znacznym stopniu twoje przychody. To element bardzo plastyczny,
łatwiej ją zmienić niż inne cechy produktu. Jednak ustalenie ceny nie jest
tak proste, jak mogłoby się wydawać
na pierwszy rzut oka.

z ekonomią za pan brat
n Najczęściej popełniane błędy przy
ustaleniu cen to:
• Cena nieaktualizowana i niedostosowana do zmian na rynku,
• Cena ustalona bez związku z ustalonymi sposobami dystrybucji i promocji,
• Ceny niewystarczająco zróżnicowane w stosunku do różnych segmentów rynku i okoliczności zakupu.
Dystrybucja, czyli sposoby dostarczenia produktu do końcowego nabywcy tak,
aby dostępność towaru dla konsumenta lub użytkownika była optymalna. Idealną sytuacją byłaby stuprocentowa osiągalność oferowanych przez twoją firmę
produktów i usług, ale to pociągnęłoby
za sobą ogromne koszty. Przygotowując
ofertę rynkową swojej firmy, musisz zastanowić się, jak w najbardziej opłacalny
sposób dostarczyć swoje towary na rynek.
Koszty dystrybucji obejmują: koszty transportu, magazynowania, utraconego rynku
(np. spowodowany spóźnionym dotarciem
do klienta). Pierwszym krokiem w planowaniu najlepszego sposobu dystrybucji
jest zrozumienie co, gdzie, dlaczego, kiedy
i w jaki sposób jest nabywane przez odbiorców docelowych. Nie jest twoją sprawą oceniać klienta, który chce kupić świeże bułeczki o piątej rano, przed pójściem
do pracy, ani też klienta spędzającego czas
w twojej knajpie do północy. Twoje decyzje powinny dotyczyć tego, w jaki sposób
najbardziej efektywnie docierać ze swoimi towarami i usługami do odbiorców.
W znacznym stopniu od twojej pomysło-

wości zależy, jaki system sprzedaży swoich produktów opracujesz.
Promocja, czyli działanie informacyjno-nakłaniające, które mają przyczynić
się do wzrostu popytu na towary (usługi) twojej firmy. Cel promocji jest ściśle
związany z grupą docelową odbiorców.
Środki promocji i komunikacji marketingowej (porozumiewania się firmy z klientami) są ważnym instrumentem dotarcia
do nabywców z informacją o produkcie. Stanowią formę zachęty, przekonania o konieczności kupna, pokazują korzyści, jakie otrzymuje klient wskutek zakupu dobra czy usługi.
System komunikacji marketingowej
z rynkiem docelowym składa się z pięciu elementów:
q Reklama – każda płatna forma nieosobowej prezentacji i promocji idei,
dobra lub usługi przez określonego
sponsora (środki masowego przekazu,
plakaty, ulotki, tablice ogłoszeń, szyldy, logo, symbole, wystawy w miejscu
sprzedaży). Reklama jest takim środkiem komunikacji, który umożliwia
Ci wielokrotne powtarzanie przekazu
oraz pozwala nabywcy na odbiór i porównanie komunikatów konkurentów.
q Marketing bezpośredni – to system
komunikowania się polegający na bezpośrednim dotarciu do nabywców
i wyłonieniu ich reakcji w postaci zakupu produktów, zamówienia towaru
lub nawiązania kontaktu (katalogi, listy, telemarketing, internet).

q Promocja sprzedaży – krótkookresowe działanie stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży
produktu lub usługi (konkursy, gry,
premie, próbki, targi, pokazy, wystawy, prezentacje, rabaty, kredyty, kupony). Narzędzia promocji sprzedaży
możesz wykorzystać, aby wywołać silniejszą i szybsza odpowiedź klientów
w postaci zakupu twojego produktu.
Efekty promocji sprzedaży są zwykle
krótkotrwałe.
q Public relations – wszelkie działania mające na celu promowanie i/
lub ochronę wizerunku twojej firmy lub produktu (informacje dla prasy, przemówienia i seminaria, raporty, sponsoring, imprezy kulturalne).
Public relations powinno być zawsze
obliczone na wytworzenie sprzyjającej atmosfery wokół twojej firmy i jej
produktów.
q Sprzedaż osobista – bezpośrednia prezentacja oferty przez sprzedawcę potencjalnemu nabywcy (prezentacje,
oferty, próbki, targi, pokazy, spotkania handlowe, programy pobudzające
sprzedaż).
q Biorąc pod uwagę środowisko, w jakim planujesz założyć firmę, wybierz
to, co jest konieczne do osiągnięcia
sukcesu.
Źródło:
- ABC przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydawca FADPA – Fundacja na
rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
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W poszukiwaniu diamentów
Diament nigdy nie będzie nieczysty, choć może znaleźć się w trudno dostępnym środowisku. Ale gdy znajdziesz
taki diament przykryty jak materialną powłoką środowiskowym kurzem, który tworzą sceptycyzm, ignorancja, zapomnienie czy w najlepszym wypadku obojętność, wówczas „oczyść” go, usuń tę środowiskową powłokę, a pozwoli ci
zachwycić się swoim pięknem – odkryje przed tobą swoje wnętrze w całej krasie.
Bożena i Andrzej Danilukowie

Laureaci XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” w kategorii rodzinnej
Poszukiwacze
Poszukiwania zaczynają się znacznie
wcześniej, ale koniec września 2017 roku
to data, kiedy osobom zaangażowanym
w prace przy naborze wniosków w ramach XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” zostało bardzo mało czasu.
Poszukiwacze, o których mowa, to
pracownicy ODR. Od lat świetnie znają
swoje wiejskie podwórko. Znamy ich, są
bardzo blisko nas, ludzi wsi, zaabsorbowanych codziennymi, często ważniejszymi sprawami. Myślę, że w słowie „zaabsorbowanych” można doszukać się pewnego rodzaju przekory, alibi, wytłumaczenia dla braku czasu, jaki trzeba poświęcić na zredagowanie i wypełnienie
wniosku konkursowego. To tak, jakby
nieoczyszczony ludzki diament chował
się głębiej w swoje naturalne środowisko z obawy przed pokazaniem prawdziwego piękna. Przecież tych diamentów
– utalentowanych, pracowitych, pełnych
pasji i kreatywności ludzi – na wsi nie
brakuje. A konkurs to jeden ze sposóbów
na pokazanie naszych osiągnięć. Szansa
na promocję – SZANSA NA SUKCES.
Być może pretekstem do spotkań informacyjnych z naszymi „poszukiwaczami” (Renatą Skibicką z PZDR w Działdowie i Marią Suszko z WMODR) okazała
się święta roślina konopie (cannabis sativa), a może prowadzone od lat w naszym
ośrodku w Ciborzu k. Lidzbarka Welskiego działania na polu edukacyjnym i zdrowotnym. Na pewno spotkania z paniami
Marią i Renatą okazały się na tyle interesujące, że zdecydowaliśmy się opisać nasz
program „Welska droga do zdrowia” i jego najnowszą wersję edukacyjno-zdrowotną z wieloaspektowym wykorzystaniem
konopi: terapie, zabiegi, dieta, wellnes.
Marzenia
Obserwujemy ostatnio, szczególnie
wśród ludzi starszego pokolenia, częstą migrację z dużych miast na wieś lub
choćby za miasto. Podobnie było z na-
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mi. Po wielu latach spędzonych w dużych miastach wieś stała się dla nas wymarzonym, energetycznie czystym środowiskiem (choć nie wszyscy na wsi mają
szczęście do czystej wody, ziemi i powietrza,
to bardzo smutne).
Kiedyś ktoś zapytał nas, gdzie szukać prawdziwej ciszy, spokoju, ucieczki
od coraz bardziej hałaśliwego, pędzącego i rozwibrowanego świata. Odpowiadamy: mistycznej ciszy szukaj oczywiście
w jej naturalnym środowisku – bądź blisko
natury i to najczęściej jak możesz. Przecież
szczery zachwyt nad otaczającą nas przyrodą
to modlitwa! Jednak prawdziwą ciszę i spokój umysłu znajdziesz w sobie. Do tego jednak potrzebni są doświadczeni nauczyciele, czasem terapeuci.
Naszym marzeniem są zdrowi, szczęśliwi ludzie. Dlatego od ponad 25 lat swoje zainteresowania skupiamy wokół tematyki zdrowotnej. Ciągle poszukujemy
i odkrywamy nowe terapie, poszerzamy ofertę, tworzymy ciekawe programy.
Tak właśnie we współpracy lekarzy, farmaceutów, dietetyków, terapeutów powstał wielki program wspierający procesy zdrowienia w chorobach przewlekłych. W realizowanym projekcie pomagamy ludziom uwierzyć, że ich ciała to
cudowny samouzdrawiający się orga-

nizm, który tylko trzeba wesprzeć mądrą terapią, wsłuchać się w niego i… dać
mu trochę czasu na dojście do pełni formy. Często przecież przez wiele lat traktowaliśmy nasze ciała destrukcyjnie. Niestety, w większości przypadków, z którymi się spotykamy w naszej codziennej
pracy, króluje oczekiwanie na złoty środek, czyli wzmacniany przez massmedia
syndrom jednej tabletki, która ma za nas
załatwić problem.
Życie to wspaniała przygoda
Kiedy patrzysz na życie jak na grę,
w której raz wygrywasz, raz przegrywasz, z pełną akceptacją sytuacji i ludzi,
wówczas twoje życie staje się przygodą. I pojawia się w nim wiele epizodów,
chociażby takich jak konkurs „Sposób
na sukces”. Wypełniając wniosek konkursowy, tak naprawdę przenieśliśmy
na papier elementy istniejącego programu – naszych codziennych doświadczeń,
a więc było łatwo. I zgodnie z maksymą:
„wykonuj działania bez przywiązywania się do ich efektów”, przekazaliśmy
wniosek i o nim zapomnieliśmy. Pewnym zaskoczeniem była informacja, która dotarła do nas w maju o mającej się
odbyć wizytacji naszego obiektu przez
członków komisji konkursowej. Zasko-
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czenie równało się ciekawości. W obiekcie realizowany był już bowiem kolejny etap inwestycji znacznie wykraczający poza ramy wniosku zgłoszonego.
Natomiast wzmocnieniem zaskoczenia
był ogłoszony z końcem czerwca wynik wskazujący nas jako jedynych z woj.
warmińsko-mazurskiego laureatów konkursu. Przygoda trwała przez kilka miesięcy. Nagrody i listy gratulacyjne wręczane podczas XXV Jesiennych Targów
Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”.
Wizyta w pałacu belwederskim w Warszawie na gali konkursowej i listy gratulacyjne m.in. od prezydenta RP i ministra rolnictwa. Naszą przygodę z konkursem „Sposób na Sukces” zakończyliśmy udziałem w programie „Tydzień”
w studio TVP1.

Fot. Krzysztof Kwiatkowski

Wdzięczność
Nie wiemy, kiedy ta świadomość zagościła w naszych sercach i umysłach, ale
naprawdę jesteśmy wdzięczni za wszystko, co nas spotyka. A w naszym codziennym trudzie pomaga nam zarówno doświadczenie (bo już tyle razy upadaliśmy
i tyle razy się podnosiliśmy), jak i sposób,
w jaki nauczyliśmy się traktować tzw.
problemy.
Nauczyliśmy się bowiem uśmiechać
do pojawiających się problemów i nie
obawiać życiowych porażek. Wiemy, że
każdy problem da się rozwiązać, kiedy
potraktujemy go jak wyzwanie. Zrozumieliśmy, że każdy problem to szlifowanie diamentu.
Tymi diamentami są ludzie ze swoimi pasjami, talentami, niezrozumiałym
dla innych uporem, determinacją i cierpliwością w dążeniu do celu. Takich ludzi, laureatów konkursu „Sposób na Sukces” spotkaliśmy w Belwederze 11 września 2018 r.
I choć zdarza się, że środowisko lokalne okrywa ich kurzem zawiści, zazdrości,
lęku, ci często kontrowersyjni i uparci idą
własną ścieżką, jakby byli przez kogoś
prowadzeni, tacy pozytywnie zakręceni.

Fot. Krzysztof Wdowiak, CDR Brwinów

Fot. Krzysztof Wdowiak, CDR Brwinów

Wszystkim, którzy wahają się, czy
przystąpić do kolejnej edycji konkursu
(tego lub jakiekolwiek innego) dedykujemy
następujące z serca płynące życzenia:
Nie rezygnuj ze szczęścia – nigdy! Szukaj go, przyszedłeś na ten świat, by być szczęśliwym!
To ty decydujesz, czy w tej chwili
jesteś (chcesz być) szczęśliwy czy nie!

Fot. Krzysztof Wdowiak, CDR Brwinów
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Harmonogram planowanych do 30.06.2019 r.
naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
Lp.

Nazwa działania / poddziałania / typu operacji

Planowany termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.

poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”
typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”

28 września – 27 października 2018

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”, w tym w zakresie rodzaju operacji dotyczących ASF

5 listopada – 4 grudnia 2018

3.

działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

4.

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

grudzień 2018 r.

5.

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

luty 2019 albo maj 2019**

6.

poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych
rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników”

luty 2019 albo maj 2019**

7.

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

marzec 2019

8.

Termin naboru ogłaszany na postawie anapoddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju
lizy sytuacji dotyczącej występowania komałych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - ASF
lejnych ognisk ASF.

9.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracaTermin naboru podawany w sytuacji wynie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niestąpienia niekorzystnych zjawisk atmosfekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarycznych uzasadniających nabór.
rzające potencjał produkcji rolnej”

15 listopada – 21 grudnia 2018, maj 2019

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na
10. obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF
11.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi
lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – rolnicy

15 października – 13 listopada 2018
czerwiec 2019
styczeń 2019

poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na Termin naboru ogłaszany na postawie ana12. obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarol- lizy sytuacji dotyczącej występowania koniczej” – ASF
lejnych ognisk ASF.

TRANFER WIEDZY I INNOWACJI
13. działanie „Współpraca”

16 listopada – 17 grudnia 2018

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji
14. „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” (wnioski należy składać
do OT KOWR)

27 listopada – 28 grudnia 2018

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”
15. premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,
pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną
16. działanie: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”
17.

działanie: „Rolnictwo ekologiczne”

18.

działanie: „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

19.

działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”
– wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie

15 marca – 15 maja 2019

1 czerwca – 31 lipca 2019

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie zależnie od przebiegu procesu legislacyjnego
** W przypadku zmiany PROW 2014-2020.
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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 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników. Dz.U. z 2018 r., poz. 2073. Ustawa weszła w życie z dniem
1 grudnia 2018 r. Uwagi: art. 21 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Dz.U. z 2018 r., poz. 2124. Ustawa weszła w życie z dniem 24
października 2018 r.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań
związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Dz.U. z 2018 r., poz. 1977. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 października 2018 r.
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020. Dz.U. z 2018 r., poz. 2074. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 listopada 2018 r.
 z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner). Dz.U. z 2018 r., poz. 2083.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 listopada 2018 r.
 z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej
rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby
członków grupy producentów rolnych. Dz.U. z 2018 r., poz. 2084.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 listopada 2018 r.
 z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów
bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dz.U. z 2018 r., poz. 2116. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 listopada 2018 r.
 z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty. Dz.U.
z 2018 r., poz. 2121. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
9 listopada 2018 r.
 z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi
środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których
są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywa-

ne świnie. Dz.U. z 2018 r., poz. 2125. Rozporządzenie weszło
w życie z dniem 3 listopada 2018 r.
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października
2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału
przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości
odszkodowania za te szkody. Dz.U. z 2018 r., poz. 2000. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 października 2018 r.
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy – Prawo łowieckie. Dz.U. z 2018 r., poz. 2033.
 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
31 października 2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. M.P. z 2018 r., poz. 1081
 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 września 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Cukiernik – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji. M.P. z 2018 r., poz. 950.
 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
26 września 2018 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów. M.P. z 2018 r., poz. 922. Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. przeciętna stopa bezrobocia wyniosła
w kraju - 5,8 proc., w woj. warmińsko-mazurskim – 10,0 proc. oraz na
obszarze powiatów: bartoszycki - 18,2; braniewski - 20,0; działdowski 15,1; elbląski - 15,7; ełcki - 12,5; giżycki - 7,8; gołdapski - 9,6; iławski 4,0; kętrzyński - 17,1; lidzbarski - 15,3; mrągowski - 8,2; nidzicki - 8,3;
nowomiejski - 7,7; olecki - 12,4; olsztyński - 11,3; ostródzki - 10,5; piski
- 12,5; szczycieński - 8,9; węgorzewski - 15,3 i w miastach na prawach
powiatu: Elbląg - 8,5; Olsztyn - 3,7.
 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. M.P. z 2018 r., poz. 1004.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz.
1588 i 1669) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres
11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1 dt.
 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.
M.P. z 2018 r., poz. 1005.
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, obowiązującej od
dnia 1 stycznia 2019 r. M.P. z 2018 r., poz. 1011.
Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018
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SIEĆ NA RZECZ
INNOWACJI W ROLNICTWIE
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Certyfikacja produktu tradycyjnego:
relacja z seminarium wyjazdowego – cz. II

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w dniach 2-3 października 2018 r. zorganizował dwudniowe seminarium wyjazdowe. Operacja została zrealizowana w ramach programu operacyjnego KSOW na
lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Przedsięwzięcie zostało
zrealizowane w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
mgr inż. Marta Bieciuk

Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

q Gospodarstwo Pasieczne Krzysztofa Przeborowskiego w miejscowości Półkoty, certyfikowany produkt
tradycyjny: miód z Sejneńszczyzny/
Łoździejszczyzny
Miód wielokwiat z Sejneńszczyzny to
produkt tradycyjny województwa podlaskiego wpisany na Listę Produktów
Tradycyjnych 16 maja 2006 r. Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny jest produktem tradycyjnym pogranicza Polski
i Litwy. Został zarejestrowany przez Komisję Europejską jako Chroniona Nazwa Pochodzenia 31 stycznia 2012 r. na
wniosek Terenowego Koła Pszczelarzy
w Sejnach oraz Regionalnego Związku Pszczelarzy w Łoździejach. Obszar
produkcji obejmuje pogranicze Polski
i Litwy. Po stronie polskiej obszar czterech gmin powiatu sejneńskiego: Sej-
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ny, Giby, Krasnopol, Puńsk oraz pięciu gmin powiatu suwalskiego: Suwałki, Szypliszki, Jeleniewo, Rutka-Tartak,
Wizajny. Po stronie litewskiej teren 12
gmin regionu Łoździeje: Kapčiamiestis,
Veisejai, Kuciunai, Lazdijai, Seirijai, Norageliai, Sventezeries, Teizai, Slavantai,
Budvietis, Sestokai, Krosna. Zarejestrowany produkt jest miodem pszczelim
nektarowo-wielokwiatowym pozyskanym z obszaru, dla którego charakterystyczna jest różnorodność roślin miododajnych, m.in.: wierzby, klonu, mniszka polnego, maliny, kruszyny, koniczyny białej i łąkowej, komonicy, nostrzyka, miodunki, lipy, chabra bławatka. Ze
względu na krótki okres wegetacyjny roślin, miód jest pozyskiwany wyłącznie
w okresie trzech miesięcy, tj. od połowy
maja do połowy sierpnia.
q Podlaskie Centrum Technologii Rolno-Spożywczych w Szepietowie, innowacyjne podejście do urynkowienia żywności regionalnej
Modelowa przetwórnia produktów rolnych powstała przy Podlaskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Stanowi bazę dydaktyczną
dla rolników i mieszkańców obszarów
wiejskich zainteresowanych przetwórstwem surowców rolnych na poziomie
gospodarstwa. Cały obiekt stanowią
cztery moduły (przetwórnie) wyposażone w nowoczesne urządzenia i sprzęt
do małego przetwórstwa, tj. przetwórnia owoców, warzyw i ziół (produkcja
suszu), przetwórnia owoców i warzyw
(produkcja soków), przetwórnia mięsa,
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przetwórnia mleka. W województwie
podlaskim jest to jedyna ogólnodostępna baza dydaktyczna małego przetwórstwa rolnego. Wykwalifikowana kadra
doradcza oraz obiekty przetwórni tworzą kompendium praktycznej wiedzy
i umiejętności dla zainteresowanych
producentów rolnych w zakresie uruchomienia przetwórstwa we własnym
gospodarstwie. Odbywają się tutaj szkolenia i zajęcia praktyczne umożliwiające zapoznanie z technologią produkcji danego produktu, aspektami ekonomicznymi planowanego przedsięwzięcia oraz niezbędnymi wymogami sanitarnymi, jak również z zakresu marketingu produktów rolnych wraz z tworzeniem sieci współpracy oraz grup producenckich. Docelowo przetwórnia ma
funkcjonować na zasadzie inkubatora
przedsiębiorczości.
Uzupełnieniem realizacji całej operacji
jest wydana publikacja przedseminaryjna „Certyfikacja produktu tradycyjnego
– innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej” zawierająca informacje
o tradycjach kulinarnych Warmii, Mazur
i Powiśla, kierunkach certyfikacji żywności regionalnej i tradycyjnej, produktach
tradycyjnych województwa warmińsko-mazurskiego oraz dobre wzorce promocji i certyfikacji żywności regionalnej na
przykładzie województwa podlaskiego.
Wersja elektroniczna publikacji jest dostępna na stronie www.wmodr.pl, zakładka „Wydawnictwa”, „Broszury i ulotki”.

Tematyka certyfikacji produktów tradycyjnych oraz możliwości ich wprowadzania do obrotu rynkowego są zagadnieniami ważnymi z punktu widzenia
rozwoju gospodarczego regionu i kraju w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości. Certyfikowanych produktów tradycyjnych i regionalnych w województwie warmińsko-mazurskim jest
w zasadzie niewiele, tj. 33 wpisy na listę produktów tradycyjnych (w latach
2016-2018 WMODR w ramach prowadzonej działalności szkoleniowo-informacyjno-doradczej przyczynił
się do identyfikacji 7 produktów tradycyjnych), 13 produktów w krajowym systemie
„Jakość Tradycja”, brak produktów z unijnymi oznaczeniami.
Reali zac ja operacji umożliwiła bezpośredni kontakt z producentami wytwarzającymi produkty regionalne
w unijnych systemach jakości oraz bezcenną wymianę doświadczeń między producentami i podmiotami wspierającymi działania
na rzecz wdrażania innowacji
w sektorze certyfikowanej żywności regionalnej wysokiej jakości. Wypada mieć nadzieję, iż jej owocem będzie
przeniesienie dobrych praktyk do województwa warmińsko-mazurskiego.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018
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Wyroby od rolnika w praktyce

Gospodarstwo rolne Danuty i Jana Jastrząb w miejscowości Stara Różanka w powiecie kętrzyńskim zajmuje się
produkcją i sprzedażą produktów pochodzenia zwierzęcego.
mgr inż. Marta Bieciuk

Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Zakład przetwórstwa mięsnego funkcjonuje przy gospodarstwie blisko dwa
lata. W początkowej fazie działalności
produkcja i sprzedaż żywności odbywała
się w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Taka możliwość w polskim
porządku prawnym została wprowadzona 1 stycznia 2017 r. Zapotrzebowanie
na produkty pochodzące bezpośrednio
od producenta spowodowały, iż po około półrocznym okresie funkcjonowania
w tej formie, wielkość produkcji zbliżała się do rocznego limitu określonego dla
produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego (…) roczny limit dla produktów
mięsnych wynosi 1 400 kg). W związku
z tym właściciele podjęli decyzję o dostosowaniu zakładu do wymagań obowiązujących przy produkcji żywności z przeznaczeniem na rynek lokalny w ramach
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO).

Obecnie na terenie gospodarstwa
znajduje się samodzielny budynek dostosowany do wymagań weterynaryjnych
obowiązujących przy produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego (wdrożony system HACCP). Do przetwórstwa jest wykorzystywane mięso po-
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zyskane w lokalnej ubojni. Prowadzona
tutaj produkcja opiera się na prostych
recepturach oraz użyciu wyłącznie naturalnych przypraw. Wędzenie odbywa
się głównie drewnem olchowym, produkty nie są parzone. W ofercie znajdują
się wyroby wędliniarskie: kiełbasy, kabanosy, wędzonki (szynka, polędwica, boczek, baleron, żeberka, słonina), podrobowe (salceson, pasztet, kaszanka), jak
również smalec ze skwarkami i cebulką
czy pieczeń. W gospodarstwie znajduje
się również punkt sprzedaży wyrobów
gotowych, dzięki czemu jest możliwość
ich nabycia bezpośrednio u producenta.
Działalność państwa Jastrząb jest przykładem podjęcia działalności na własny
rachunek ukierunkowanej na produk-

cję i sprzedaż żywności. Obydwoje przyznają, iż nie jest to łatwy kawałek chleba.
Ważne jest jednak to, że zajmują się tym,
co lubią i na czym się znają.
Podejmując decyzję o uruchomieniu
przedsięwzięcia, właściciele nie spodziewali się, że dziś ich gospodarstwo będzie wyglądało tak, jak wygląda. Zakład
znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Od samego początku jego
dostosowanie do produkcji i sprzedaży
żywności odbywało się w ścisłej współpracy z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kętrzynie. Funkcjonowanie
zakładu jest potwierdzeniem tego, że mimo wielu wymagań formalnoprawnych
produkcja żywności na małą skalę przez
rodzinne gospodarstwa jest możliwa.
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Mały jubileusz targowiska w Dywitach
9 listopada minęło pięć lat od uroczystego otwarcia targowiska „Mój Rynek” w zabytkowej stodole w Dywitach.
Dziś to miejsce tętni życiem, udowadniając, że idealnie trafiło w potrzeby mieszkańców wsi.
mgr inż. Arkadiusz Grędziński

Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Choć targowisko otwierane jest o godzinie 9, to pierwsi kupujący pojawiają
się dużo wcześniej. A jest w czym wybierać. W ofercie możemy znaleźć wyroby wędliniarskie, ryby i przetwory
rybne, przetwory mleczne, warzywa,
owoce, przetwory owocowo-warzywne,
przetwory garmażeryjne, wyroby piekarnicze i cukiernicze, miody, jaja, a także rękodzieło. Każdy z odwiedzających
na pewno znajdzie coś dla siebie i swojej rodziny. Wystarczy raz spróbować
wędlin, serów, miodów i innych pyszności, aby wizyta w soboty na targowisku stała się naszą cotygodniową przyjemnością.
Do utworzenia targowiska gmina
przymierzała się już od dłuższego czasu, wychodząc, jak to się zwykło określać
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Pierwszym krokiem było wyznaczenie lokalizacji, kolejnym – zdobyciem finansowania. Gmina złożyło wniosek o pieniądze z jednego z działań PROW 2007-2013
pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”.

przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa
warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez budowę i modernizację lokalnej infrastruktury handlowej (targowisk). Zakres pomocy, w tym przypadku budowy
lub modernizacji targowiska, obejmował
koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano-montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia.
Koszt rewitalizacji stodoły wyniósł
723 tys. zł, z czego 457 tys. pochodziło z dofinansowania z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Uroczyste otwarcie targowiska „Mój Rynek” w zabytkowej stodole w Dywitach nastąpiło 9 listopada 2013 r.

Informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia targowiska, a także rezerwacji i cennika opłat za stanowiska
handlowe, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dywitach
gminadywity.pl.

Celem tego działania była poprawa
warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez rozwijanie niektórych elementów infrastruktury technicznej zapewniających dostęp do podstawowych
usług dla ludności i gospodarki, a także stworzenie warunków dla rozwoju
Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018
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Zwyczaje wigilijne dawniej i dziś
Wigilia narodzenia Pańskiego jest dniem wyjątkowym, w którym na nowo odżywają polskie obrzędy i zwyczaje.
Oczywiście w tym dniu nie może zabraknąć tradycyjnych potraw. Oto kilka przepisów na wigilijny stół.
lic. Maria Kapuścińska

Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Wigilia to dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „vigilia”, oznaczającego czuwanie. Z dniem, a także nocą wigilijną związane były liczne
wierzenia i przesądy. Panowało przekonanie, że w wieczór wigilijny chaty odwiedzają dusze bliskich, które na różne sposoby starano się ugościć. Przez
całą noc podtrzymywano ogień w piecu, aby zziębnięte dusze zmarłych mogły się przy nim ogrzać. Nie wolno było się kłócić, smucić oraz panował bezwzględny zakaz szycia i używania kołowrotka. Natomiast pożyczanie komuś
swoich rzeczy mogło oznaczać oddanie
mu swojego szczęścia. Podczas wieczerzy wigilijnej tylko pani domu mogła
odchodzić od stołu, a podczas spożywania posiłków nikt nie mógł rozmawiać. Uważano, aby nikomu nie spadła łyżka lub widelec, gdyż zwiastowało to śmierć w nachodzącym roku. Natomiast dobrym znakiem było kichanie, ponieważ zapowiadało to pomyślność i zdrowie.
Współczesnej Wigilii również towarzyszy wiele zwyczajów i symboli, bez
których trudno wyobrazić sobie ten wyjątkowy dzień. Tradycje wigilijne są pielęgnowane i przekazywane z pokolenia
na pokolenie. Pod obrus wkłada się odrobinę siana, nawiązując do żłóbka, miejsca narodzin Chrystusa. Na stole pozostawia się dodatkowe nakrycie dla zbłąkanego wędrowca. Zanim skosztuje się
przygotowanych potraw, wszyscy składają sobie życzenia, przełamując się opłatkiem symbolizującym miłość i przebaczenie. Zgodnie z tradycją na stole wigilijnym powinno znaleźć się dwanaście
dań, a każdy z uczestników wieczerzy
powinien skosztować każdego z nich, by
zapewnić sobie pomyślność w nadchodzącym roku. Wigilii towarzyszy obdarowywanie się prezentami kładzionymi
pod choinką albo wręczanymi dzieciom
przez Mikołaja.
Jest to czas bardzo szczególny. Bez
względu na wyznanie, narodowość,
miejsce zamieszkania święta urzekają
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niezwykłą atmosferą. Ich magii ulegają wszyscy. W przygotowaniach do tego
wspaniałego wieczoru biorą udział całe rodziny. Spożywanie kolacji wigilijnej
w większym lub mniejszym gronie bardzo nas do siebie zbliża. Ten dzień sprzyja refleksji nad własnym życiem, ale jeżeli chodzi o jedzenie, to spokojnie możemy sobie pozwolić na nieco więcej niż
zazwyczaj. W zależności od regionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych potraw jest bardzo różny. Oto kilka przepisów na wigilijny stół.
Ryba po grecku
Składniki: kilogram filetów rybnych, 2
cebule, 2 marchewki, 1/2 pietruszki, 1/4 selera, 1 średni przecier pomidorowy, 2 liście laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego, pieprz mielony, sól, cukier, mąka, 5 łyżek oleju, 2 szklanki wody, oliwa do smażenia.
Wykonanie: Filety ryby przekroić na
około pięciocentymetrowe kawałki. Posolić,
posypać pieprzem, oprószyć mąką i usmażyć
na rumiano na oliwie. Usmażone filety odłożyć. Cebulę pokroić w „piórka”. Warzywa
utrzeć na grubych oczkach tarki. Na łyżce oliwy zeszklić cebulę. Warzywa zalać w garnku wodą i dusić 20 minut. Włożyć ziele angielskie, liść laurowy. Przełożyć do garnka
cebulę. Dodać przecier pomidorowy. Doprawić sos solą, pieprzem, cukrem wg uznania.

Dusić 10 minut. W salaterce lub słoju układać warstwami zamiennie gorący sos i rybę
(aż do wyczerpania składników). Wierzchnią
warstwę ma stanowić sos. Zostawić na ok.
12 godzin by ryba przeszła sosem.
Śledzik pod pierzynką
Składniki: 5 filetów śledziowych, 4 ogórki konserwowe, 3 ugotowane ziemniaki, 3
ugotowane buraczki, 1 duża cebula, 4 jajka,
majonez, pieprz, szczypiorek.
Wykonanie: Śledzie wymoczyć w wodzie. Odcedzić. Pokroić w kostkę i ułożyć na
dnie miski. Posmarować je warstwą majonezu i posypać pieprzem. Cebulę obrać, pokroić
w drobną kostkę, ułożyć ją jako kolejną warstwę. Korniszony pokroić w kostkę i układać
na cebuli. Ugotowane ziemniaki ostudzić, pokroić w kostkę. Ułożyć na ogórkach. Całość
ponownie posmarować majonezem i oprószyć
pieprzem. Buraki ugotować, po wystudzeniu
tarkować na grubych oczkach tarki. Odcisnąć
nadmiar soku powstałego podczas ścierania,
układać w misce. Posmarować majonezem
i posypać pieprzem. Wierzch sałatki posypać
startymi na drobnych oczkach tarki jajkami
i posiekanym szczypiorkiem.
Karp pieczony z farszem grzybowym
Składniki: ok. 1,5 kg karpia, łyżka oleju, 50 g masła, cebula, 100 g pieczarek

w domu i w zagrodzie
lub ugotowanych grzybów suszonych, sól,
pieprz, sok i kilka plasterków cytryny, koperek, sałata.
Wykonanie: Rybę sprawić, umyć, doprawić solą i pieprzem. Odstawić na 2
godziny. Cebulę posiekać, usmażyć z pokrojonymi pieczarkami na łyżce masła.
Przygotowanym farszem wypełnić rybę.
Z wierzchu posypać wiórkami masła. Piec
ok. 45 min.
Karpia skropić sokiem z cytryny. Podawać na sałacie. Ozdobić plasterkami cytryny
i koperkiem. Razem z karpiem można upiec
małe ziemniaczki.
Makowiec wykwintny
Składniki na ciasto: 500 g mąki pszennej, 50 g drożdży (pół kostki), 1 szklanka mleka, 150 g cukru, 3 żółtka (białka do smarowania placków), 2 całe jajka, 1/3 kostki margaryny (roztopionej), papier do pieczenia.
Składniki na masę makową: 500 g
maku, 200 g cukru, 2 łyżki miodu, 3 całe jajka, 0,5 kostki margaryny, aromat migdałowy
lub rumowy, bakalie (rodzynki, skórka pomarańczowa, orzechy).
Dodatkowo: lukier lub gotowa polewa
na wierzch do dekoracji.
Wykonanie: Mak przesiać, ugotować
i pozostawić do wystudzenia w wodzie. Następnie dokładnie odsączyć. Zemleć dwu-,
trzykrotnie przez maszynkę, dodając cukier
do ostatniego mielenia.
Z drożdży, cukru, mleka i odrobiny mąki zrobić rozczyn i odstawić do wyrośnięcia.
Wyrośnięty rozczyn, utarte z cukrem żółtka
i całe jajka dodać do mąki. Wyrabiać ciasto
i w miarę potrzeby dodawać ciepłe mleko. Pod
koniec wyrabiania dodać lekko ciepłą roztopioną margarynę. Wyrobić, aż będzie odchodzić od ręki. Na koniec dodać aromat. Odstawić do wyrośnięcia.
W czasie, gdy ciasto będzie rosło, przygotować masę makową z wcześniej zmielonego już maku. Do maku dodać miód, ubitą
pianę z białek, aromat oraz bakalie. Dokładnie wymieszać.
Wyrośnięte ciasto podzielić na dwie części. Uformować dwa prostokąty. Każdy rozwałkować i posmarować białkiem, które zostało od żółtek od ciasta i nakładać masę makową. Zwijać w roladę i na bieżąco zawinięty kawałek ciasta smarować białkiem, aby
cała rolada się dobrze skleiła. Owinąć w papier do pieczenia. W ten sposób zawijamy
dwa makowce.
Piec w wąskiej blaszce w temp. 170-180
stopni przez około 45-50 minut. Po wystygnięciu udekorować lukrem lub polewą, można posypać skórką pomarańczy.

Tradycyjny śledź z cebulą
Składniki: 400 g filetów śledziowych
à la matias, 2 cebule białe, 3 listki laurowe, 3 kulki ziela angielskiego, sól, pieprz
do smaku, cytryna do skropienia, olej roślinny, mleko do wymoczenia śledzi.
Wykonanie: Filety śledziowe opłukać
i zalać mlekiem, tak aby przykrywało rybę.
Pozostawić przez około godzinę. Spróbować
czy nie są jeszcze za słone w razie potrzeby moczyć nadal. Odcedzić i osuszyć papierowym ręcznikiem. Doprawić czarnym pieprzem i skropić sokiem z cytryny. Cebulę
obrać i pokroić w piórka, posolić i odczekać aż
zmięknie połączyć z zielem angielskim i liśćmi laurowymi. Śledzie i cebulę układać w słoju z szerokim otworem zalać olejem, tak aby
przykrywał dokładnie całość. Przechowywać
w lodówce. Najlepsze są na drugi dzień, gdy
smaki się przegryzą.
Wigilijne kluski z makiem
Składniki na kluski: 200 g mąki pszennej tortowej, jajko, 50 ml wody, szczypta soli.
Składniki na masę makową: pół szklanki maku, 5 łyżek miodu, rodzynki, laska wanilii, szklanka mleka.
Wykonanie: Przesiać mąkę na stolnicę,
zrobić w niej wgłębienie, w którym umieścić
jajko, szczyptę soli, wodę. Wyrobić gładkie i elastyczne ciasto. Ciasto podzielić na dwie części,
każdą z nich rozwałkować na oprószonej mąką
stolnicy na cienki placek. Placki pokroić na szersze wstążki i zostawić do przeschnięcia. Makaron gotować w dużej ilości osolonej wody, pilnując, aby się nie rozgotował.
Mak zalać ciepłą wodą, zamieszać
i odstawić na chwilę, następnie zlać wodę z pływającymi na jej powierzchni zanieczyszczeniami. Czynność tą powtarzać

do czasu, aż woda będzie czysta. Następnie mak przecedzić na gęstym sitku. Przełożyć do garnka, wlać wrzące mleko i dodać przekrojoną na pół laskę wanilii. Gotować na minimalnym ogniu około 30 minut, aż mak będzie miękki, a mleko wyparuje. Wyjąć laskę wanilii, odstawić do przestygnięcia. Mak zmielić dwukrotnie w maszynce z gęstym sitkiem.
Miód przełożyć do rondelka, podgrzać do
momentu, aż będzie płynny. Połączyć z makiem i rodzynkami (rodzynki wcześniej należy sparzyć). Całość dokładnie wymieszać i odstawić do przestygnięcia. Gdyby masa była
zbyt sucha, można dodać łyżkę lub dwie słodkiej śmietanki.
Ugotowany makaron delikatnie, ale dokładnie mieszać z masą makową. Podawać
na ciepło.
Kapusta z grzybami
Składniki: kilogram kiszonej kapusty
z odrobiną startej marchewki, garść suszonych grzybów, 1 cebula, liść laurowy, kilka
ziaren ziela angielskiego, 2 kostki bulionowe,
sól i pieprz do smaku.
Wykonanie: Grzyby namoczyć w małej
ilości wody na około godzinę, aby napęczniały, gotować w tym wywarze, w którym
mokły. Ugotowane grzyby odsączyć, drobno
pokroić, podsmażyć. Kapustę zalać wodą tak,
aby pokryła się jej powierzchnia.
Dodać liść laurowy, ziele angielskie, kostki bulionowe, gotować do miękkości. Połączyć
z grzybami, gotować jeszcze 10 minut. Doprawić solą i pieprzem.
Źródła:
- ,,Polska Wigilia” Hanna Szymanderska
Wydawnictwo WARTA Warszawa 1990
- przepisy własne

Bieżące Informacje nr 12 [352] n Grudzień 2018

47

w domu i w zagrodzie

Ocet jabłkowy – wczoraj i dziś
Ocet jabłkowy jest znany i ceniony za swe szerokie właściwości w wielu kulturach już od wieków. Wzmianki na temat
prozdrowotnych właściwości octu jabłkowego można nawet znaleźć u ojca medycyny Hipokratesa.
mgr inż. Renata Kierska

Stażysta Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Słowo ocet zostało zapożyczone od łacińskiego vinum acre oznaczającego kwaśne wino. Już w XVIII wieku produkt ten
wykorzystywany był przez ówczesnych
lekarzy przy wielu schorzeniach m.in.
przy zatruciu bluszczem, bólach żołądka, niekiedy w leczeniu cukrzycy. Początkowo stosowano go również jako środek
konserwujący żywność ale z czasem stał
się on przydatny także np. przy czyszczeniu i pielęgnacji ogrodu. Nawet królowa Kleopatra, znana ze swej niezwykłej
urody, wykorzystywała ocet jako dodatek
do kąpieli, a jej poddani pili piwo zakwaszone octem jabłkowym zwane „hequa”.
Również rzymscy wojownicy, aby zyskać
siły do walki, przed każdą kolejną wyprawą wojenną wypijali mieszankę wody
z octem. Krzepili się tym napojem, dopóki nie odkryli wina i nie zastąpili octowego napoju tym wyskokowym trunkiem. Ocet jabłkowy był też nieodzownym towarzyszem pań z wyższych sfer,
które podążając za modą nosiły niewygodne, powodujące brak powietrza gorsety. Omdlałe panie szybko cucono mocno drażniącym aromatem octu jabłkowego, którego niewielkie ilości damy miały zawsze przy sobie. Po przeanalizowaniu zastosowania octu jabłkowego można śmiało rzec, że jest on jednym z najbardziej ekonomicznych i wszechstronnych środków gospodarstwa domowego
używanym na całym świecie.
Ten różnokierunkowy produkt powstaje w wyniku naturalnej fermentacji
jabłek za pomocą bakterii octowych. Odznacza się charakterystycznym i dość intensywnym smakiem i zapachem oraz
bursztynowym kolorem. W jego składzie
znajdziemy witaminy z grupy A, B, C, E
i P oraz mnóstwo aminokwasów, minerałów i pierwiastków takich jak: potas,
fosfor, chlor, sód, magnez, wapń, siarka,
krzem, żelazo oraz fluor. W occie jabłkowym znajduje się także spora dawka beta-karotenu, który przyczynia się do niwelowania wolnych rodników powodujących między innymi przyspieszenie procesów starzenia się naszego organizmu.
Jednym z głównych składników octu jabłkowego są pektyny, czyli naturalne składniki roślinne zaliczane do błonnika po-
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karmowego, który wspomaga działanie
naszego układu trawiennego i usprawnia
pracę jelit. Dzięki niemu nasz organizm
może szybciej i skuteczniej oczyścić układ
trawienny z zalegających resztek niestrawionego pokarmu. Stąd też ostatnimi czasy dość popularne stało się zjawisko spożywania octu jabłkowego w celu utraty
zbędnych kilogramów.
Ocet jabłkowy ma również zastosowanie lecznicze. Wśród schorzeń, na które stosuje się ocet jabłkowy, możemy wymienić: ból gardła, zapalenie ucha, podrażnienia skóry, refluks kwasowy, brodawki.
Również w kosmetyce ocet jabłkowy
znalazł swe zastosowanie. Dzięki zawartości witamin i działaniu antybakteryjnemu używany jest przede wszystkim w leczeniu stanów zapalnych skóry trądzikowej oraz opryszczki. Z jego pomocą można
również zwalczać łupież oraz przywracać
naturalne pH skóry głowy, zaś odpowiednio rozcieńczony z wodą stanowi prosty
i skuteczny tonik do twarzy. Naturalność
tego produktu pozwala na jego szerokie
zastosowanie, należy jednak pamiętać, aby
stosować go w umiarkowanych ilościach
i w odpowiednik rozcieńczeniu z wodą.
Jak zrobić domowy ocet jabłkowy?
Składniki: 1 kg jabłek (np. antonówki, renety, papierówki), 1 l letniej, przegotowanej
wody, 5 łyżek stołowych cukru (ilość cukru
zależy od smaku jabłek, jabłka słodkie wymagają mniej cukru, natomiast kwaśne więcej).
Przygotowanie:
n jabłka dokładnie umyć, osuszyć i pokroić w ćwiartki (wraz ze skórką i gniazdami
nasiennymi);
n pokrojone jabłka umieścić w dużym, szerokim słoiku i zalać przegotowaną, letnią
osłodzoną wodą;
n naczynie przykryć gazą przymocowaną
gumką lub sznurkiem i odstawić w ciemne, ciepłe miejsce;
n podczas całego procesu jabłka muszą znajdować się pod powierzchnią wody gdyż
w przeciwnym wypadku może pojawić się
pleśń dlatego też najlepszym sposobem jest
przyciśnięcie jabłek szklanym talerzykiem;

n od czasu do czasu zawartość słoja należy
zamieszać w celu zapewnienia równomiernego dostępu tlenu;
n fermentacja tak przygotowanego nastawu
trwa od dwóch do pięciu tygodni;
n w momencie zaprzestania tworzenia się
piany i bąbelków fermentację należy uznać
za zakończoną.
Tak powstały ocet jabłkowy należy
zlać przez gazę do szklanych i wyparzonych butelek uzyskując tym samym czysty płyn. Domowy, prawidłowo wykonany ocet powinien odznaczać się słodkowaśnym smakiem i zapachem jabłek. Należy pamiętać, że moc i aromat wytworzonego octu jabłkowego zależy od odmiany jabłek wykorzystanych do procesu fermentacji. Im bardziej słodkie i soczyste będą owoce, tym mocniejszy i aromatyczniejszy uzyskamy ocet.
Kiedy jednak nie mamy możliwości
wyprodukowania własnego octu i sięgamy po gotowy produkt ze sklepowej półki należy zdecydować się na wyrób niepasteryzowany, niefiltrowany i niepodgrzewany, gdyż taki ma najkorzystniejsze właściwości dla naszego organizmu.
Prawdziwy ocet musi być mętny, zawiesisty i ciemny a na dnie butelki może nawet pojawić się osad.
Podsumowując, ocet jabłkowy to doskonałe źródło zdrowia i urody. Choć jego korzystne działanie jest znane od wieków to dopiero w ostatnich latach zyskuje on na popularności. Warto nadmienić,
iż ocet jabłkowy został uznany jako żywność funkcjonalna a więc taka, która poza funkcją odżywczą wykazuje również
korzystny wpływ na organizm człowieka a wynika to z synergistycznego działania poszczególnych składników octu
m.in. aminokwasów, składników mineralnych oraz witamin.
Źródła:
- Antolak H., Kręgiel D.,2015, Przemysł Spożywczy, „Kwas octowy składnik żywności
funkcjonalnej”.
- Orey C., 2013, „Uzdrawiająca moc octu.
Sekrety octu jabłkowego, balsamicznego oraz
wszystkich innych”.

ogłoszenia kupno-sprzedaż
Sprzedam:
n Kombajn BIZON 2050 (szerokie koła, rok prod. 1984, stan idealny), owijarkę Metal-Fach (stan idealny), rozrzutnik obornika dwuosiowy (prod. polskiej), przetrząsarko-zgrabiarkę
(szerokość robocza 3m), śrutownik bijakowy (silnik 11 kW).
Tel. 55 244 81 89 (proszę dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.
n Sprzedam ciągnik C-330 z turem, rok prod. 1982, sprawny
i zarejestrowany. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 615 532.
n Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zarejestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową, dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.
n Sprzedam szczeniaki foksterier tricot po rodzicach polujących,
gm. Jonkowo. Tel. 604 194 791.
n Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (w pełni sprawną) – cena 28 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka, tel. 600 797 360.
n 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt
do ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator
oraz kopaczkę gwiaździstą jednorzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.
n Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same budynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnienia. Tel. 691 877 920.
n Sprzedam zbiornik na mleko 340 litrów i 650 litrów, baloty
siana i sianokiszonki. Gmina Purda, tel. 664 773 157.
n Ciągnik Pronar 1221 A, rok prod. 2006, klimatyzacja, przedni tuz, 1400 MTG, stan idealny. Agregat uprawowo-siewny
UNIA Grudziądz, szerokość robocza 3 m, stan idealny. Gmina Dobre Miasto. Tel. 698 489 990.
n Przyczepa Mengele 540/2, rok prod. 1992, sterowana panelem.
Tel. 89 616 95 16.
n 30 ha ziemi rolnej dobrej klasy w całości lub w części. Waplewo gm. Jedwabno. Tel. 510 834 283.
n Grunty rolne 11,11 ha, klasa IV, położone: obręb Bogatyńskie,
gmina Orneta, powiat lidzbarski. Tel. 604 215 407.
n 11 ha 55-letniego lasu (mieszanego z przewagą sosny i świerku) położonego w obrębie wsi Dmusy gm. Biała Piska. Cena
ok. 30 tys. zł. Tel. 883 391 659.
n Dom jednorodzinny, parterowy, wolnostojący położony
w malowniczym miejscu (gm. Płoskinia). Powierzchnia
mieszkalna domu wynosi 100 m 2, powierzchnia działki
5,72 ha. Istnieje możliwość rozbudowy budynku mieszkalnego. W cenie gotowy projekt rozbudowy z pozwoleniem 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 powierzchni mieszkalnej wymieniono wylewki i podłogi, sufity podwieszane.
Na działce znajduje się duży, murowany budynek gospodarczy. Na posesji znajduje się staw, młody owocowy sad,
ogródek warzywny i kwiatowy. Dojazd do posesji drogą
asfaltową. Położenie posesji doskonale nadaje się na prowadzenie działalności agroturystycznej (około 300 m do
lasu). Tel. 721 015 466.
n 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.
n Jelenie byki sprzedam. Wieliczkowo, gm. Lubomino. Tel. 500
891 996.

n Przyjmujemy zapisy na drób: kurki odchowane: żółtonóżka
(kwiecień), 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). Kurki odchowane cały rok. Kaczki nieodchowane. Tel. 604 194 791.
n Siewnik „Poznaniak” sprzedam. Tel. 604 194 791.
n 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.
n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwity wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż,
wiaty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.
n Chłodnia do mleka 1000 l po wymianie agregatu 2 lata temu
- 7000 zł, gmina Wilczęta. Tel. 609 973 847.
n Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie stacje paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ścinacz zielonek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619,
518 867 456.
n Bielarka pneumatyczna, agregat malarski, pianownica, piaskarka, stal nierdzewna. Gwarancja 5 lat. Okazja! Model 2018.
Producent, tel. 533 053 636.
n Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) - 7,5 m. Tel. 503 509 932.
n Kombajn Bizon Super, rok prod.: 1978, sprawny technicznie
po remoncie. Cena: 22 000 zł. Tel. 601 431 641.
n Maszt podnoszący wózka widłowego MANITOU udźwig
1000 kg wysokość unoszenia 3 m, stan: b. dobry, cena: 2 000 zł.
Ełk. Tel. 693 467 794.
n 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, cena: 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. Przyczepa wywrotka tandem, cena 6 800 zł.
Tel. 603 820 720.
n Ładowarkę teleskopową JCB. Przyczepa do zboża 10 t. Kosiarka bębnowa CLASS. Grabarka jednokaruzelowa 4,3 m szerokości. Chwytak do bel, łyżka tur - ładowarka talerzówka
3,5 m półzawieszana. Wały kruszące, wały podsiewne. Przyczepa do przewozu bel 7x120. Miniładowarka Bobcat. Weidemann 80 cm szer. Gmina Dobre Miasto. Tel. 509 236 519.
KUPIĘ:
n Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ursus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
n 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie.
Tel. 724 133 999.
n Byczki opasowe do dalszego chowu do 150 kg. Tel. 603 820 720.
n Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540
lub Ursus 1224. Rozsiewacz do nawozów i przyczepę rolniczą.
Pług Famarol wahadłowy lub pług obrotowy. Tel. 511 907 139.
n Pług Kverneland, traktor 4- lub 6-cylindrowy, żnijkę do zboża,
rozsiewacz 2-tarczowy do nawozów i przyczepę 4- lub 6-tonową. Tel. 795 807 728.
n Grunty rolne, ziemię rolną od 2 do 4 klasy, o powierzchni od
30 do 100 ha. Tel. 795 807 728.
n 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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Krzyżówka
1. Źródło zachwaszczenia to tzw. … bank nasion chwastów.

1.
2.
3.
4.

2. Ocet o wszechstronnym zastosowaniu (np.
w kosmetyce, lecznictwie).
3. Składane w wigilijny wieczór.
4. Inaczej uprawa bezpłużna.
5. Dary od Świętego Mikołaja.

5.

6. Miejsce wypasu bydła.

6.

7. Maszyna rolnicza służąca do kompleksowego rozdrabniania i spulchniania roli.

7.
8.
9.

8. Wykonywana w polu za pomocą pługa.
9. Związki chemiczne, służące do zwalczania
gryzoni.
10. Stan, w który krowy mleczne są wprowadzane na 6-8 tygodni przed ocieleniem.

10.
11.
12.

11. System służący do klasyfikacji tusz wieprzowych.
12. Ozdabiana bombkami.

13.
14.

13. Dzień poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.
14. Jeden z Trzech Króli.

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 grudnia 2018 r. Adres: „Bieżące Informacje”,
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.
Adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:
n Bartoszyce, ul. 11 Listopada 4, tel. (89) 762 22 05
n Braniewo, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46
n Działdowo,
• Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2,
tel. (23) 696 19 75
n Elbląg, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36
• Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04
n Ełk, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67
n Giżycko, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99
n Gołdap, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57
n Iława, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73
• Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22
n Kętrzyn, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem),
tel. (89) 751 30 93
n Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1,
tel. (89) 767 23 10
n Mrągowo, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2018 r.
reklama na okładce kolor:
			 n		 II, III str. - 1 000 zł netto
			 n		 IV str. - 1 200 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
reklama wewnątrz numeru kolor:
n		 format A4 - 800 zł netto
n		 format 1/2 A4 - 500 zł netto
n		 format 1/4 A4 - 400 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
artykuł sponsorowany format A4 - 600 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:
n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4
					 - 500 zł netto

n Nowe Miasto Lubawskie, ul. Jagiellońska 24d,
tel. (56) 474 21 88

			 n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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

			 n		 Kartka A3 złożona do formatu A4

n Olecko, ul. Kolejowa 31, tel. (87) 520 22 17
n Olsztyn
• Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

					 od 2 do 8 stron - 1 000 zł netto
					 od 8 do 16 stron - 1 500 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

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.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

n Ostróda, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24
• Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61
n Pisz, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

Agroprzedsiębiorco!
Zareklamuj swoją firmę
w Bieżących Informacjach!
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Cennik reklam
Reklama na okładce kolor:
• II, III str. 			
• IV str. 				

- 1 230 zł
- 1 476 zł

Reklama wewnątrz kolor:
• format A4 			
• format 1/2 A4 		
• format 1/4 A4 		

- 984 zł
- 615 zł
- 492 zł

Artykuł sponsorowany:
• format A4 kolorowy format - 738 zł netto

Zachęcamy rolników do
zamieszczania bezpłatnych
ogłoszeń drobnych!!!

Wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych
• kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4 - 615 zł
• kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4 od 2 do 8 stron - 1 230 zł
• kartka A3 złożona do formatu A4 od 8 do 16 stron - 1 845 zł

Ceny reklam zawierają podatek VAT 23%
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.

APLIKACJA
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Z TWOIM DORADCĄ WMODR
Aplikacja ODR Olsztyn została stworzona przez
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie z myślą o rolnikach z województwa
warmińsko-mazurskiego.
Dzięki aplikacji ODR Olsztyn:
 umówisz się na spotkanie z Doradcą WMODR
w swoim gospodarstwie lub w siedzibie Doradcy,
 zgłosisz chęć udziału w szkoleniach i konferencjach
organizowanych przez WMODR,
 zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia
agrofagów w Twojej okolicy (jeśli na terenie Twojego
powiatu prowadzony jest monitoring agrofagów),
 będziesz miał dostęp do najświeższych informacji
z branży rolniczej,
 dostaniesz powiadomienie o zbliżających się terminach upływu atestu opryskiwacza oraz polis ubezpieczeniowych maszyn, narzędzi i nieruchomości,
 weźmiesz udział w konkursach wiedzy rolniczej,
a także wyrazisz swoją opinię w ankietach.

Aplikacja możliwa jest do pobrania bezpłatnie

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

