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Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie  
realizuje w ramach dwuletniego planu operacyjnego

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie
Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) pt.

11 października 2022 r. w siedzibie WMODR przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie

Warsztat poprowadzi
Maria Sikorska,

dziennikarka telewizyjna, 
autorka programu

„Z klimatem i z pasją”,
prezeska Stowarzyszenia

 Liderki Innowacji.

Celem operacji jest transfer wiedzy i innowacji, a także dobrych praktyk w zakresie 
przedsiębiorczości kobiet działających na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 
Operacja przyczyni się do promocji kobiet – liderek wsi wdrażających innowacje na różnych 
płaszczyznach działalności, a tym samym wzmocnienia ich pozycji w społeczeństwie. Ponadto, 
będzie to miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów, inicjatyw wprowadzających innowacje, 
a także nawiązania współpracy.

„Kobieta przedsiębiorcza
to kobieta działająca”

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
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o doradztwie rolniczym

Sezon jesienno-zimowy to 
okres, w którym specjali-
ści i doradcy terenowi War-
mińsko-Mazurskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie swo-
ją uwagę kierują na działal-
ność kształceniową, oferują-
cą zainteresowanym różne 
formy kształcenia. Jest to do-
skonała okazja do poszerze-
nia swoich kwalifikacji i po-
siadanej już wiedzy, w tym 
mniej nasilonym od prac po-
lowych okresie. 

Podstawowym zadaniem WMODR jest doradztwo techno-
logiczne, które promuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
w technologiach uprawowych, w żywieniu i chowie zwierząt, 
technice rolniczej, przetwórstwie i sprzedaży detalicznej w go-
spodarstwie. W ofercie szkoleniowej na ten rok Ośrodek przy-
gotował wiele różnorodnych tematów, które z pewnością przy-
czynią się do poszerzenia Państwa wiedzy oraz wpłyną na 
funkcjonowanie prowadzonych gospodarstw rolnych. 

W ostatnim kwartale tego roku na organizowanych przez 
Ośrodek szkoleniach z zakresu technologii produkcji roślin-
nej poruszymy m.in. tematykę nowych rozwiązań technolo-
gicznych w uprawie roślin, w tym zasad nawożenia w opar-
ciu o badania zasobności gleby. Szkolenia te mają na celu upo-
wszechnienie wśród rolników innowacji wykorzystujących wy-
soko rozwinięte technologie nawigacyjne i informatyczne – sa-
telitarne systemy lokalizacyjne (GPS) oraz metody pozyskiwa-
nia i przetwarzania danych o charakterze przestrzennym (GIS), 
a następnie wykorzystywanie ich do przygotowania precyzyj-
nych zabiegów agrotechnicznych, np. nawożenia, czy użycia 
środków ochrony roślin. 

Producenci będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na szkole-
niach dotyczących produkcji zbóż i ekonomicznych aspektów 
ich uprawy. Z kolei osoby zainteresowane uprawą ziemnia-
ka zachęcam do udziału w szkoleniach, na których omówio-
ne zostaną m.in. metody ograniczania ryzyka rozprzestrzenia-
nia się bakteriozy pierścieniowej oraz agrofagów kwarantan-
nowych ziemniaka.

Skuteczna walka z ASF jest jednym z kluczowych wyzwań, 
które stoją zarówno przed jednostkami wspomagającymi rol-
nictwo, jak i samymi rolnikami. Dlatego też gorąco zachęcam 
producentów trzody chlewnej do udziału w szkoleniach po-
święconych bioasekuracji w gospodarstwach rolnych. Hodow-
cy bydła mlecznego będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na 
szkoleniach poświęconych nowoczesnym systemom utrzyma-

nia i użytkowania bydła mlecznego, na których poruszona zo-
stanie problematyka żywienia, rozrodu, higieny i profilaktyki 
zootechnicznej oraz dobrostanu zwierząt. 

Osoby zainteresowane przestawieniem gospodarstwa na 
produkcję ekologiczną zapraszam na spotkania, podczas któ-
rych przedstawimy zagadnienia związane ze stosowaniem 
prawidłowej agrotechniki w rolnictwie ekologicznym oraz do-
brymi praktykami w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej 
ukierunkowanej na uzyskiwanie wysokich i dobrych jakościo-
wo produktów.

Na szkoleniach dotyczących zakładania i prowadzenia po-
zarolniczej działalności gospodarczej rolnicy, ich małżonkowie 
i domownicy będą mieli okazję do przyswojenia wiedzy z za-
kresu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym podstaw 
prawnych obowiązujących przy zakładaniu działalności, pro-
cesu rejestracji działalności gospodarczej oraz możliwości fi-
nansowania i współfinansowania ze środków krajowych i UE, 
w tym z nowej WPR.

Wartymi zainteresowania są także dwa cykle szkoleń dla 
rolników i ich domowników w ramach działania PROW 2014-
2020 Transfer wiedzy i działalność informacyjna poruszające 
niezwykle istotną tematykę związaną z ochroną środowiska 
naturalnego. W ramach pierwszego, który odbywać się będzie 
od września br. do czerwca 2024 r. na organizowanych szko-
leniach przeszkolimy 2200 osób, przekazując wiedzę m.in. za-
kresu poprawy gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stoso-
wania pestycydów. W ramach drugiego, w którym do końca 
bieżącego roku przeszkolimy 490 osób, przekażemy uczestni-
kom wiedzę w zakresie odtwarzania, ochrony i wzbogacenia 
ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, rolnic-
twa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europej-
skich krajobrazów. 

Wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy za-
chęcam do odwiedzania strony internetowej Ośrodka, gdzie 
w zakładce „Szkolenia” znajdą Państwo terminy nadchodzą-
cych szkoleń wraz z danymi kontaktowymi do organizatorów.

Doradztwo jest swego rodzaju edukacją rolniczą, polegającą na współdziałaniu partnerskim rolnika z doradcą rolni-
czym, zmierzającym do rozwiązania problemów zawodowych rolnika - znajdującego się, bądź mogącego się znaleźć 
w określonej sytuacji problemowej. Dzięki organizowanym na przestrzeni całego roku różnym formom kształcenia 
jesteśmy w stanie przygotować rolnika do podejmowania skutecznych działań i samodzielnego rozpoznawania i roz-
wiązywania problemów jakie napotyka w swojej pracy.

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

zdobywajmy wiedzę jesienią

Bieżące Informacje nr 10 [394]  n  Październik 2022
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z życia WMODR

|Za nami XXVIII Jesienne Targi Rolnicze 
„Wszystko dla rolnictwa”
Warmińsko-mazurskie rolnicze święto 

skupiło setki wystawców i tysiące zwiedza-
jących. Podsumowanie Targów, Warmińsko-
-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowla-
nych, IV Forum Innowacji „Głód jakości” 
znajduje się na str. 38-39.

n Seminaryjne spotkania w październiku br.:
q 6 października „Korzyści wynikające z działania spół-

dzielni rolniczych – dobre praktyki”, siedziba WMODR 
w Olsztynie, organizator: Radosław Skudlarz, tel. 695 551 071.

q 11 października „Kobieta przedsiębiorcza to kobieta dzia-
łająca”, siedziba WMODR w Olsztynie, organizator: Moni-
ka Hodór, tel. 665 870 019.

q 20 października „Praktyczne podejście do profilaktyki 
i zwalczania chorób bydła mlecznego w kontekście opła-
calności produkcji”, powiat olecki, organizator: Dorota 
Michniewicz, tel. 665 890 158.

q 25 października „Chów bydła w gospodarstwach ekolo-
gicznych”, siedziba WMODR w Olsztynie, organizator: Mał-
gorzata Razminas, tel. 695 990 243.

|WMODR realizuje dwa cykle szkoleń dla rolników i ich 
domowników w ramach działania PROW 2014-2020 
Transfer wiedzy i działalność informacyjna

q „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” 
W okresie wrzesień 2022 r. – czerwiec 2024 r. Ośrodek 
przeprowadzi 110 szkoleń (gminnych) dla 2200 osób. Ce-
lem szkoleń jest przekazanie wiedzy w zakresie odtwa-
rzania, ochrony i wzbogacenia ekosystemów powiąza-
nych z rolnictwem i leśnictwem poprzez poprawę gospo-
darski wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycy-
dów. Szkolenia odbędą się w każdej gminie naszego wo-
jewództwa. O udział w szkoleniu należy zapytać swojego 
doradcę terenowego.

q „Ochrona bioróżnorodności biologicznej w warunkach 
produkcji rolnej” 
W okresie wrzesień-grudzień 2022 r. Ośrodek przepro-

wadzi 20 szkoleń (powiatowych) dla 490 osób. Celem szko-
leń jest przekazanie wiedzy w zakresie odtwarzania, ochro-
ny i wzbogacenia ekosystemów powiązanych z rolnictwem 
i leśnictwem poprzez odtwarzanie, ochronę i wzbogace-
nie różnorodności biologicznej, w tym na obszarze Natu-
ra 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub inny-
mi szczególnymi ograniczeniami oraz rolnictwa o wysokiej 
wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobra-
zów. Szkolenia odbędą się w każdym powiecie naszego wo-
jewództwa. O udział w szkoleniu należy zapytać swojego do-
radcę terenowego. 

|Szkolenia organizowane przez Powiatowe Zespoły Doradz-
twa Rolniczego
Harmonogramy szkoleń dostępne są na www.wmodr.pl 

oraz w aplikacji na telefony komórkowe ODR Olsztyn. In-

formacje o planowanych szkoleniach i pokazach można 
uzyskać u każdego doradcy gminnego. Ośrodek proponuje 
szkolenia o tematyce dotyczącej, m.in.: integrowanej ochro-
ny roślin, rolnictwa ekologicznego, żywienia bydła mleczne-
go, bieżących informacji o działaniach PROW na lata 2014-
2020, środkach wsparcia produkcji rolnej zaprojektowanych 
w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027, rachunko-
wości rolnej, sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu 
detalicznego.

n Polski e-bazarek – internetowe zakupy u rolnika
„Warmińsko-mazurski e-bazarek” (strona internetowa) 

oraz „Bazarek WMODR #sprzedam #kupię #oddam” (gru-
py na facebooku) to narzędzia stworzone i administrowane 
przez WMODR służące realnemu skróceniu łańcucha dostaw. 
Bez pośredników producent sprzeda, konsument kupi, chęt-
ni wymienią, bądź przekażą produkty. Łatwy dostęp do tych 
narzędzi możliwy jest przez stronę Ośrodka www.wmodr.pl.

n Konkurs Agroliga 2022 – zwycięzcy etapu wojewódzkiego
3 września br. odbył się uroczysty finał wojewódzkiego eta-

pu konkursu Agroliga 2022. Mistrzem w kategorii Rolnik 
zostali pp. Marzena i Jacek Szulwic z Groszek, powiat dział-
dowski. W kategorii Firma Mistrzem została Piekarnia-Cu-
kiernia Marek Szabelski z Piecek, powiat mrągowski. Konkurs 
Agroliga na szczeblu wojewódzkim organizowany jest przez 
wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, na szczeblu kra-
jowym – przez redakcję audycji rolnych TVP i stowarzyszenie 
AgroBiznesKlub, a jego celem jest promocja rolników i firm 
potrafiących produkować bardzo dobre wyroby na konkuren-
cyjnym rynku rolno-spożywczym. Zwycięzcom gratulujemy 
życząc dalszych sukcesów.

n Sukces w konkursie „Sposób na sukces”
Znamy wyniki XXII edycji konkursu Sposób na Sukces 

na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obsza-
rach wiejskich, organizowanego przez Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie. W konkursie oceniane były przed-
sięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne w za-
kresie związanym z rozwojem przedsiębiorczości i tworzące 
nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 
20 tys. mieszkańców. 

Uczestnicy konkursu z województwa warmińsko-mazur-
skiego zajęli zaszczytne miejsca w kategorii rodzinnej: 
n I miejsce zajęła APZ Sp. z o.o., powiat iławski, za budowę 

zakładu i linii do czyszczenia oraz otoczkowania nasion; 
n II miejsce zajął Gościniec Hetman Stanica wędkarska Ali-

na Jakubowska, powiat mrągowski, za rozszerzenie funk-
cjonującej działalności gospodarczej o nowe przedsięwzię-
cie „Browar Mikołajki”; 

n III miejsce zajęła Pasieka Jabłońscy, powiat nowomiejski, 
za rozszerzenie działalności o przetwórstwo roślin oleistych 
i produkcję węzy pszczelej.
Inicjatywy uczestników konkursu zostały zidentyfikowa-

ne przez specjalistów i doradców WMODR. Serdecznie gratu-
lujemy nagrodzonym osobom.

z życia WmoDr
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Codzienny, całoroczny wysiłek rolników, 
całych rolniczych rodzin, jest także dowo-
dem ich miłości do ludzi. O rolnikach tak 
pięknie powiedział św. Jan Paweł II: „Od-
daję hołd spracowanym rękom polskiego 
rolnika. Tym rękom, które z trudnej cięż-
kiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, 
a w chwilach zagrożenia były gotowe tej 

ziemi strzec i bronić.” Wszyscy korzystamy z owoców rolni-
czych starań, to dzięki nim nie brakuje nam pożywienia, dla-
tego tak ważne jest godne wynagrodzenie wysiłków rolników 
oraz ich rodzin. 

Producenci rolni w czasie obecnego światowego kryzysu, 
wywołanego najpierw pandemią COVID-19, a następnie napa-
ścią Rosji na Ukrainę, mogą liczyć na wsparcie z budżetu pań-
stwa. To chociażby możliwość zwrotu części podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane-
go w produkcji rolnej. Rolnicy od tego roku zyskali wyższą 

stawkę dopłat do paliwa rolniczego. Ponadto, producenci rolni 
uzyskali dofinansowanie do zakupu nawozów mineralnych. 
Warto również wspomnieć, że ruszył nabór na inwestycje od-
twarzające potencjał produkcji rolnej. Rolnicy, którzy ponieśli 
straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywioło-
wych lub ASF, mogą składać wnioski do Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. 31 sierpnia Komisja Europejska 
zatwierdziła przygotowany przez nasz kraj Plan Strategiczny 
dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. W ramach unij-
nych środków do polskich rolników trafi ponad 25 mld euro, 
czyli przeszło 100 mld zł. Pieniądze z Planu Strategicznego dla 
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wesprą rozwój ob-
szarów wiejskich. Obejmą także płatności bezpośrednie oraz 
część interwencji w wybranych sektorach rolnych – takich jak 
sektor owoców i warzyw czy sektor pszczelarski.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera polskich rolników 
i inwestuje w polską wieś. Co udało się zrealizować w ostat-
nich latach? To m.in.:
n wprowadzenie dopłaty do nawozów. Na ten cel przeznaczono bli-

sko 4 mld zł,
n płatności bezpośrednie powyżej średniej unijnej,
n spadek ubóstwa na wsi oraz poprawa sytuacji gospodarstw domo-

wych,
n wzrost emerytury rolniczej o 23,3 proc.,
n wprowadzenie wyższego zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze,
n więcej środków na ochronę gruntów rolnych,
n poprawa dostępu do Internetu i zwiększenie poczucia bezpieczeń-

stwa na wsi,
n uruchomienie programu przeciw suszy i zwiększenie środków na 

walkę z ASF,
n bezpłatne miejsca do bezpośredniej sprzedaży w całej Polsce,
n przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa.

Dziękczynienie za plony i wdzięczność rolnikom
Dożynki od wieków wieńczą żniwa na polskiej wsi i są głęboko zakorzenione w naszej narodowej tradycji. To sposob-
ność, aby podziękować za wszystko, co trafia na nasze stoły i znakomita okazja, aby zamanifestować przynależność 
do wspólnoty, którą łączą te same wartości: umiłowanie ziemi, przywiązanie do ojczyzny, szacunek do pracy i tradycji.

Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
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nowy pomysł arimr na pomoc wspierającą 
dobrostan terenów zielonych
Zwycięzcy otwartego konkursu otrzymują granty na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do 
rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie w częściach wspólnych rodzinnych ogrodów działkowych (ROD).

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w tym roku po raz pierw-
szy ogłosiła konkurs na nabór wniosków 
o przyznanie grantów w ramach projektu 
„Rozwój zielonej infrastruktury poprzez 
wsparcie ogrodów działkowych”, z Działa-
nia 2.5. „Poprawa jakości środowiska miej-
skiego” należącego do Osi priorytetowej II 

„Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Otwarty konkurs grantowy jest podzielony na etapy mie-
sięczne. Projekt ruszył od 30 maja br., a wrześniowy nabór jest 
już IV etapem projektu. W województwie warmińsko-mazur-
skim Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) złożyły jak dotąd 18 
wniosków na kwotę niemal 1,5 mln zł.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w najwięk-
szym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, 
jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w mia-
stach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do ła-
godzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez 
realizację celów operacyjnych, tj.:
n przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej,
n poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego 

stanu środowiska,
n zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinan-
sowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwo-
ju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogro-
dów działkowych (ROD) w częściach wspólnych.

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie gran-
tu są podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym (KRS), jako stowarzyszenia ogrodowe. Zgodnie z art. 2 
pkt. 6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogro-
dach działkowych (Dz. U. 2021 r., poz. 1073), przez stowarzy-
szenie ogrodowe należy rozumieć stowarzyszenie w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powołane wy-
łącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogro-
dów działkowych.

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego 
konkursu więcej niż jeden wniosek. Jeden wniosek o przy-
znanie grantu składany przez stowarzyszenie ogrodowe, mo-
że obejmować więcej niż jeden ROD, prowadzony przez to sto-
warzyszenie ogrodowe. ROD może być objęty tylko jednym 
wnioskiem.

Kwota przeznaczona na granty wybrane w konkursie wy-
nosi 47 mln zł. Wartość grantu dla jednego ROD wynosi nie 
mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. W przypadku 
ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, 
maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych (maksymal-
na wartość grantu) ustalana jest jako iloczyn: liczby działek in-
dywidualnych w ROD oraz współczynnika 250 zł, ale nie wię-
cej niż 150 000 zł. Kwoty minimalne i maksymalne dotyczą 
kosztów, które mają być poniesione na wsparcie rozwoju zie-
lonej infrastruktury jednego ROD oraz dotyczą kosztów prze-
widywanych na etapie składania wniosku o przyznanie gran-
tu. Wzrost kosztów rzeczywistych w trakcie realizacji projek-
tów ponad limit wydatków określony we wniosku o przyzna-
nie grantu nie zostanie objęty refundacją.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia zło-
żenia wniosku o przyznanie grantu do dnia 31 sierpnia 2023 r. 
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, 
przy czym nie może trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Ubiegając się o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, nie 
jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, w zakresie 
kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem.

Złożone wnioski o przyznanie grantu oceniane są pod 
względem formalnym i merytorycznym, a w dalszej kolejno-
ści uszeregowane na liście rankingowej według liczby uzyska-
nych punktów, poczynając od wniosku, który uzyskał najwięk-
szą liczbę punktów. Granty przyznawane są Wnioskodawcom, 
zgodnie z kolejnością umieszczania wniosków na liście rankin-
gowej, z tym że suma wartości wszystkich przyznanych gran-
tów nie może przekroczyć kwoty 47 mln złotych. Projekt mo-
że być zakwalifikowany do przyznania grantu pod warun-
kiem uzyskania przez Wnioskodawcę minimum 20 punktów.

Konkurs będzie wdrażany w comiesięcznych etapach, aż 
do wyczerpania środków zarezerwowanych na przedmioto-
we działanie.
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Nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia jest przyczyną większości wypadków podczas pracy z ciągnikami, 
przyczepami oraz innymi samobieżnymi maszynami rolniczymi.

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

bezpiecznie wchodzenie i schodzenie
z maszyn oraz przyczep rolniczych

Z pozoru proste wchodzenie i schodzenie 
z maszyn rolniczych staje się nie lada wy-
zwaniem, gdy rolnicy ulegają złym nawy-
kom – wychodzenie z ciągników i maszyn 
przodem do wyjścia, bez trzech punktów 
podparcia, zeskakiwanie nawet z małej wy-
sokości, brak dbałości o czystość schodów, 
czy podestów… Takie postępowanie naraża 
rolników na urazy kostno-stawowe.

Należy pamiętać, że wchodzenie i schodzenie z maszyn lub 
przyczep rolniczych to czynność wymagająca uwagi i ostrożno-
ści. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku przy 
tego rodzaju aktywnościach należy:
n użytkować stopnie, drabinki i podesty wejściowe oraz 

uchwyty zamontowane przez producenta, ułatwiające wcho-
dzenie i schodzenie z ciągników, maszyn i przyczep; 

n w przypadku braku schodów, drabinek oraz uchwytów – 
rozważyć ich zamontowanie; 

n wysiadać, schodzić zawsze tyłem, twarzą (przodem) do stop-
ni (szczebli), przytrzymując się uchwytów, najlepiej oburącz, 
starać się utrzymywać trzy punkty podparcia; 

n wystrzegać się skakania, zjeżdżania czy zsuwania nawet 
z niewielkich wysokości, a zwłaszcza z ładunków objęto-
ściowych; 

n drabinki, podesty oraz schody utrzymywać w czystości i do-
brym stanie technicznym; 

n używać odpowiednio dobranego obuwia roboczego przy-
stosowanego do wykonywanych czynności – usztywniają-
cego staw skokowy oraz posiadającego protektorowaną po-
deszwę antypoślizgową. 

Każdy rolnik, pracując z maszynami rolniczymi oraz przy-
czepami powinien stosować następujące zasady:
n nie pozwalać na przebywanie osób trzecich w miejscach do 

tego nieprzeznaczonych, np.: błotnikach ciągników, stop-
niach wejściowych, zaczepach, na przyczepach (a zwłasz-
cza na ładunkach) oraz na pomostach kombajnów podczas 
ich poruszania się; 

n używać drabin do wchodzenia i schodzenia z ładunków ob-
jętościowych, np. słomy, siana itp.;

n stosować podesty i elementy konstrukcyjne zabezpieczające 
przed upadkiem z maszyny;

n wyposażyć przyczepy do przewozu osób w burty o odpo-
wiedniej wysokości, siedziska oraz drabinki do wchodze-
nia na nie;

n prawidłowo układać ładunki na środkach transportu i za-
bezpieczać je przed osunięciem;

n uważnie poruszać się po śliskich (mokrych) powierzchniach 
przyczep, platform etc. oraz zachować bezpieczną odległość 
od ich krawędzi;

n stosować rozwiązania technologiczne do prac na wysokości 
(podesty i elementy podwyższające);

n zadbać o właściwe oświetlenie w kabinach maszyn rolni-
czych, a także w miejscu wykonywania pracy;

n przy pracy zespołowej – ustalić sposób komunikowania się 
i określenia konkretnych sygnałów porozumiewawczych po-
między wszystkimi osobami przed rozpoczęciem pracy; do-
tyczy to w szczególności prac zbiorowych przy użyciu przy-
czep, których każde ruszenie oraz zatrzymanie powinno być 
uprzednio odpowiednio zasygnalizowane;

n zapoznać się i stosować do zapisów instrukcji użytkowania 
maszyn rolniczych wykorzystywanych w gospodarstwie.
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Wojewódzkie uroczystości dożynkowe od-
były się w niedzielę 18 września 2022 ro-
ku na terenie Muzeum Budownictwa Lu-
dowego – Parku Etnograficznego w Olsz-
tynku, popularnie nazywanego olsztynec-
kim skansenem.

– To wielka wartość móc się spotkać trady-
cyjnie, by wspólnie celebrować Święto Plonów – mówił marsza-
łek województwa Gustaw Marek Brzezin. – To piękna tradycja 
naszej narodowej tożsamości, kultury oraz obrzędowości, a przede 
wszystkim czas podziękowania Bogu za zebrane plony, a rolnikom 
za trud związany z codzienną, ciężką pracą na roli. To też wspania-
ła okazja do wspólnego spotkania rolników z całego województwa. 
W obecnej sytuacji geopolitycznej jeszcze dobitniej przekonujemy 
się, że rolnictwo i skuteczne zabezpieczenie żywnościowe jest bardzo 
ważnym elementem strategii nie tylko na poziomie krajowym i unij-
nym, ale i światowym.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin powitał wszystkich rolni-
ków, sołtysów, przedstawicieli instytucji działających na rzecz 
rolnictwa, przedstawicieli związków branżowych i zawodo-
wych rolników, a także grupy wieńcowe. Koncelebrowanej 
mszy świętej przewodniczył metropolita warmiński ks. abp. Jó-
zef Górzyński. Po części oficjalnej dla zgromadzonych wystą-
pił zespół Trubadurzy. Gospodynie jak co roku rywalizowały 
o tytuł najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Na III miejscu 
w konkursie wieńcowym znalazła się Osieka z gminy Barto-
szyce (przyznano nagrodę w wysokości 2 tys. zł), II miejsce – 
Wonna (3 tys. zł), a na I miejscu – Bystry w gminie Giżycko (4 
tys. zł). Wyróżnienia (po 1 tys. zł) przypadły wieńcom zgłoszo-
nym przez gminy: Miłomłyn, Pisz i Bisztynek.

Rozstrzygnięto też konkurs na najpiękniejsze stoisko dożyn-
kowe. Tu na III miejscu znalazło się Piotraszewo z gminy Zale-
wo i Tropy Elbląskie z gminy Elbląg (1,5 tys. zł), na II miejscu 
Rozogi i Stradunianki z gm. Ełk (po 2 tys. zł), a na I – Kalnik 
z gminy Morąg (2,5 tys. zł).

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku zwieńczyły sezon uroczystości dziękczynnych za plo-
ny na Warmii i Mazurach. – Znaczenie chleba niespotykanie wzrosło w obecnej sytuacji geopolitycznej, dlatego 
szczególną wdzięczność powinniśmy okazywać uprawiającym ziemię – mówił do rolników gospodarz uroczystości 
marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Tradycyjnie podziękowali za chleb w regionie
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Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach
Aby osiągać zadawalające plony zbóż ozimych musimy pamiętać o racjonalnym zwalczaniu chwastów. Ma to istotne 
znaczenie, gdyż ceny pestycydów są stosunkowo wysokie.

mgr inż. Andrzej Cybulski 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Kętrzynie

Z punktu ochrony środowiska najkorzyst-
niejszą metodą utrzymania pola w stanie 
wolnym od zachwaszczenia jest poprawna 
agrotechnika uzupełniona należytym do-
borem skutecznych środków ochrony ro-
ślin. Przy chemicznym doborze środków 
ochrony roślin musimy pamiętać o prze-
strzeganiu Integrowanej Ochrony Roślin 

która obowiązuje od 1.01.2014 r. W związku z tym metody nie-
chemiczne mają pierszeństwo przed użyciem środków synte-
tycznych. Jeżeli środki niechemiczne okażą się nieskuteczne 
wówczas sięgamy po środki chemiczne. Podkreślić należy, że 
ceny środków chemicznych są wysokie dlatego istotną sprawą 
jest racjonalne ich stosowanie.

Istotną sprawą jest dobór właściwego środka, zastosowania 
odpowiedniej jego dawki, właściwego terminu stosowania oraz 
sprawnego posiadającega ważny atest opryskiwacza. Podczas 
oprysków istotną kwestią jest przestrzeganie zasad BHP. Zboża 
ozime ulegają silnemu zachwaszczeniu najczęściej już od naj-
wcześniejszych faz rozwojowych w okresie jesieni. Wpływ mają 
na to warunki panujące po siewie zbóż, bezpośrednia uprawa 
gleby oraz powolne tempo wzrostu zasianych ozimin. Przewa-
żająca ilość chwastów w zbożach ozimych, wytwarza zarówno 
formy ozime jak i jare. Wymienić należy tu takie chwasty jak: 
gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, miotła zbożowa, to-
bołki polne, chaber bławatek, chwasty rumianowate, przetacz-
niki, bratki polne a także inne. W zbożach ozimych herbicydy 
można stosować w różnych terminach:
n jesienią przed wschodami zbóż,
n jesienią po wschodach,
n w czasie przerwy wegetacyjnej,
n wiosną po ruszeniu wegetacji.

Liczne badania wykazały że jeżeli zboża ozime zasiane były 
we właściwych terminach, wówczas jesienne zabiegi herbicy-
dowe stanowią najbardziej skuteczną metodę walki z chwasta-
mi. Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach jest skuteczniej-
sze dla rośliny uprawnej, gdyż pozbawia ją konkurencyjności 
w początkowym okresie wzrostu i rozwoju. Jesienne zwalcza-
nie chwastów jest korzystniejsze ze względu na uwilgotnienie 
gleby, które uniemożliwia wiosną wykonanie tego zabiegu we 
właściwym terminie. Wiosenne stosowanie herbicydów czę-
sto jest opóźnione ze względu na panujące ujemne temperatu-
ry a także nadmierne uwilgotnienie gleby, wówczas jest mała 
skuteczność wykonania tych zabiegów.

Przy stosowaniu pestycydów powinniśmy pamiętać o ich 
stosowaniu przemiennym z różnych grup chemicznych, ponie-
waż zwalczane organizmy się uodparniają, co skutkuje małą 
skutecznością wykonywanych zabiegów.

Publikacje dostępne u doradców w Zespołach Doradców oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.

noWości WYDaWnicze
Najtańszym czynnikiem intensyfikującym technologię uprawy rzepaku jest wybór dobrej odmiany. Wybór ma-

teriału siewnego rzepaku ozimego nie należy do najłatwiejszych, jednak dla większości podstawowym kryterium 
wyboru odmiany jest jej plenność. Należy uwzględnić także inne ważne cechy rolnicze, np. zimotrwałość rze-
paku. Kolejne cechy, które mają znaczenie to: odporność na choroby – odmiany odporne na patogeny chorobo-
twórcze, np. suchą zgniliznę kapustnych czy też kiłę kapusty ale też odporność na wyleganie czy odporność na 
osypywanie się nasion.

Powszechnie wiadome jest, że odmiany mieszańcowe rzepaku plonują lepiej niż odmiany populacyjne. Od-
miany populacyjne (liniowe) to odmiany uzyskane „klasycznymi” metodami hodowlanymi – selekcja, krzyżowanie, 
selekcja, rozmnażanie. W porównaniu z odmianami mieszańcowymi, plonują niżej ponieważ nie występuje u nich 
zjawisko heterozji, plon może być niższy nawet o 20%. Odmiany te są stabilniejsze w plonowaniu w porówna-
niu z odmianami mieszańcowymi, zwłaszcza na gorszych stanowiskach, dobrze reagują na 
wcześniejszy siew oraz cena materiału siewnego jest niższa. Natomiast odmiany mieszańco-
we (hybrydowe) to specjalnie hodowane formy rodzicielskie, które odpowiednio się krzyżuje 
i w ten sposób uzyskuje się mieszańce. Ponieważ efekt heterozji w drugim pokoleniu maleje, 
niewskazane jest użycie nasion do siewu z takiego zbioru w roku następnym. Żeby uzyskać 
wysokie plony, trzeba zakupić nowy materiał siewny co jest największą wadą tych odmian. 
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Zjawiskiem, które co-
raz częściej możemy 
zaobserwować na 
pastwiskach i łąkach 
jest florystyczna de-
gradacja runi. Proces 
ten prowadzi do wy-
pierania gatunków 

roślin wartościowych pod względem pa-
szowym, a zastępowaniu ich uciążliwy-
mi chwastami i gatunkami dużo mniej 
wartościowymi. W efekcie podczas ko-
szenia zbieramy mniej paszy i jest ona 
słabej wartości. Na obniżenie ilości i ja-
kości plonu z łąk ma wpływ wiele czyn-
ników, między innymi:
n wzrost zakwaszenia;
n podtopienia w latach „mokrych”;
n przesuszenia w latach suszy;
n przymrozki jesienne i wiosenne;
n zły stan melioracji; 
n niedostateczne lub nieodpowiednie 

nawożenie,
n zaniedbanie w użytkowaniu;
n zbyt późne koszenie lub całkowity 

brak koszenia;
n niezebranie skoszonej masy;
n zbyt niskie koszenie.

Pogorszenie stanu runi łąkowej wy-
maga renowacji. W gospodarstwach pro-
dukujących mleko renowacja użytków 
zielonych jest szczególnie ważna, gdyż 
pasza objętościowa z łąk jest podstawą 
w żywieniu bydła. Zatem bardzo istot-
ne jest aby ruń łąkowa była stale w do-
brej kondycji. 

Renowacja

Wybór metody renowacji uzależnio-
ny jest od stopnia ubytku traw warto-
ściowych w runi łąkowej. Wyróżniamy 
dwie metody renowacji: podsiew i za-
siew od nowa.

Podsiew – jest metodą zalecaną przy 
renowacji użytków zielonych położnych 
na glebach organicznych, kiedy proces 
degradacji nie jest bardzo zaawansowany.

Zasiew od nowa – pełna renowacja 
zalecana jest wówczas, gdy degradacja 

runi łąkowej jest znacząca. O takim sta-
nie świadczy udział w składzie trwałych 
użytków trujących, uciążliwych i gru-
bołodygowych chwastów. Można mówić 
o zaawansowanym zniszczeniu runi, kie-
dy udział roślin niepożądanych oscyluje 
w granicach 40% i powyżej. Trwałe użyt-
ki zielone bardzo często bywają zniszczo-
ne przez dziki, jeżeli stopień tego znisz-
czenia przekracza 40%, wówczas rów-
nież stosujemy metodę pełnej renowacji. 

Koszt

Przy dzisiejszych cenach nawozów, 
materiału siewnego i paliwa ogromne 
znaczenie w wyborze metody renowacji 
mają względy ekonomiczne.

Koszt zasiewu od nowa waha się 
w graniach 1800-2000 zł/ha. Natomiast 
koszt podsiewu będzie niższy – o około 
10-15% jeśli zastosujemy tradycyjny spo-
sób, natomiast nawet o 50% jeśli użyje-
my siewnika darniowego. 

Renowacja całkowita

Najlepszą porą do przeprowadzenia 
renowacji trwałych użytków zielonych 
jest wiosna. Jeżeli lato obfituje w deszcze, 
gleba jest wilgotna, możemy przeprowa-
dzić renowację latem. Należy jednak pa-
miętać w tym przypadku, żeby rośliny 
motylkowe wysiać najpóźniej do ostat-
niego dnia sierpnia, a mieszanki traw 

do połowy września. Renowację całko-
witą można wykonać dwoma metoda-
mi. Pierwsza to uprawa pełna, tradycyj-
na, z zastosowaniem orki i siewu bezpo-
średniego w darń, którą wcześniej dopro-
wadzić należy do obumarcia z wykorzy-
staniem herbicydów nieselektywnych. Po 
herbicydach wykonujemy orkę na głębo-
kość około 20-30 cm, tak, aby całkowicie 
odwrócić skibę. 

Warto poprzedzić siew badaniami 
gleby, które wskażą nam jej zasobność 
w makroelementy oraz określą jej kwa-
sowość. Wyniki badań pozwolą na wy-
konanie optymalnego nawożenia przed-
siewnego i ewentualnego wapnowania. 
Optymalne pH dla większości roślin pa-
stewnych to 5,5-6,5. 

Siew mieszanki najlepiej wykonać 
siewnikiem zbożowym, rzędowo, stosu-
jąc normę około 40 kg/ha. Po siewie ko-
nieczne jest wałowanie. Po wschodach 
– około 4-6 tygodni od zasiania, należy 
przeprowadzić koszenie raz lub dwa ra-
zy. Jest to metoda odchwaszczania, która 
pozwala pozbyć się chwastów jednorocz-
nych. Po skoszeniu i zebraniu skoszonej 
masy z łąki, należy ją zasilić nawozem 
azotowym w dawce około 30-40 kg/ha. 
Należy zapamiętać, że w roku renowacji 
całkowitej czyli wysiewu, łąki użytkowa-
ne powinny być tylko w sposób kośny, 
nie pastwiskowy. 

Renowacja trwałych użytków zielonych jest procesem niezbędnym, który pomaga zachować właściwą kondycję 
łąk i pastwisk, zapewniając tym samym wartościowy i obfity plon stanowiący paszę dla bydła.

mgr Elżbieta Czaplicka 
Kierownik Zespołu Doradców w Szczytnie

o renowacji trwałych użytków zielonych 
raz jeszcze
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Podsiew

To metoda polegająca na uzupełnia-
niu, różnicowaniu, ubogacaniu starej dar-
ni nowymi gatunkami roślin. Zadowala-
jące efekty w przypadku podsiewu uza-
leżnione są od dużej wilgotności gleby, 
dlatego też najlepszym terminem wyko-
nywania renowacji tą metodą jest wcze-
sna wiosna. Minusem podsiewu wcze-
snowiosennego jest szybki wiosenny 
wzrost starej darni, który może zagłu-
szyć kiełkujące nasiona. Alternatywą mo-
że być wykonanie podsiewu późnym la-
tem (sierpień-wrzesień), wówczas tempo 
wzrostu istniejącej darni jest wolniejsze 
i nasiona mają wystarczająco dużo cza-
su i przestrzeni do wzrostu i ukorzenie-
nia się siewek. Warunkiem jednak wyko-
nania podsiewu w tym terminie jest bar-
dzo wilgotne lato.

Kluczowym elementem warunkują-
cym powodzenie podsiewu jest przygo-
towanie darni, poprzez wykonanie odpo-
wiednich zabiegów mechanicznych. Za-
pobiegną one nadmiernej konkurencyj-
ności roślin już rosnących oraz ułatwią 
start roślinom wysianym. 

Zacząć należy od zabiegu najprostsze-
go, czyli bardzo niskiego skoszenia sta-
rej darni. Konkurencyjność starych ro-
ślin ograniczy również ich bronowanie 
broną zębatą lub talerzową. Nowe nasio-
na wysiewać należy przy użyciu siew-

nika zbożowego, siewnika do poplonów 
lub rozsiewacza nawozów, stosując daw-
ki 15-20 kg/ha dla traw oraz 3-5 kg/
ha dla koniczyn. Ogromne znaczenie 
dla powodzenia renowacji metodą pod-
siewu ma dobór wysiewanych roślin. 
Ważne jest, aby były to rośliny o szyb-
kim tempie ukorzeniania i wzrostu, co 
zwiększa ich konkurencyjność w sto-
sunku do roślin starej darni, a tym sa-
mym daje oczekiwany efekt. Firmy zaj-
mujące się dystrybucją nasion coraz czę-
ściej komponują mieszanki przeznaczo-
ne typowo do podsiewu, z tak dobra-
nymi roślinami, które spełniają powyż-
sze wymagania. Dobierając gatunki sa-
modzielnie, warto wiedzieć, że najbar-
dziej przydatne w podsiewie będą: tra-
wy – życice trwała, kwiatowa, mieszań-
cowa, kupkówka, kostrzewa łąkowa; ro-
śliny bobowate drobnonasienne – koni-
czyny biała, różowa, łąkowa. 

Prawidłowo wykonany podsiew to 
również pielęgnacja. Około 2-3 tygodni 
od chwili skiełkowania nasion należy 
wykonać koszenie odchwaszczające. Wy-
eliminuje ono chwasty, które konkurują 
z młodymi siewkami. Po tymże koszeniu 
łąka wymaga nawożenia azotem w daw-
ce od 20 do 30 kg/ha. Następnie trzeba 
pamiętać o wykonaniu wcześnie kosze-
nia pierwszego odrostu, ponieważ osła-
bia on rośliny stare i stwarza sprzyjające 
warunki dla roślin nowych.

Wybór metody renowacji zależy od 
wielu czynników. Bez względu jednak 
na to jaką metodę wybierzemy, przepro-
wadzajmy renowację trwałych użytków 
zielonych, bo gwarantuje nam to piękne 
i bogate w użyteczne gatunki łąki i pa-
stwiska a tym samym paszę wysokiej 
jakości.

Źródła:
- „Użytki zielone mistrzowski plon i jakość” 
Poradnik Eksperta– Wydanie I, 2017

- „Użytki zielone” Publikacja specjalna – Ty-
godnik Poradnik Rolniczy 2020

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie Oddział Olecko

zaprasza do udziału w seminarium

„Praktyczne podejście do profilaktyki
i zwalczania chorób bydła mlecznego
w kontekście opłacalności produkcji”

20 października 2022 r. o godz. 10.00
w Mazurskim Dworze w Olecku, Osiedle Siejnik 1.

Seminarium będzie poświęcone problematyce związanej z profilaktyką i zwalczaniem chorób bydła 
mlecznego. Hodowcy będą mogli dowiedzieć się jak dbać o warunki środowiskowo-klimatyczne, 
w których przebywa bydło, w trosce o zapewnienie jak najlepszego dobrostanu dla posiadanego 
stada. Zapoznają się z szeroko rozumianą profilaktyką prozdrowotną stada, której podstawy są 
gwarancją zdrowia i wysokiej produkcyjności krów mlecznych. Szczegóły poznają Państwo po 
zapoznaniu się z programem seminarium, który będzie dostępny na stronie internetowej ośrodka – 
www.wmodr.pl w zakładce Aktualności.

Osobą odpowiedzialną jest Dorota Michniewicz, tel. 665 890 158, e-mail: d.michniewicz@w-modr.pl
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Warunki uprawy

Zasoby wodne są jednym z głównych 
czynników ograniczających wzrost i roz-
wój słonecznika, w tym także plon nasion. 
Jednakże roślina ta posiada głęboki system 
korzeniowy oraz owłosione łodygi i liście co 
wpływa na lepsze przystosowanie do moż-

liwej suszy. Można powiedzieć, że zmiana klimatu wpływa 
na większą regionizację uprawy słonecznika w Polsce jak i na 
całym świecie. Prawdopodobnie z tego też wynika, fenomen 
uprawy tej rośliny w ostatnim czasie. Obecnie najkorzystniej-
sze warunki do uprawy tej rośliny w Polsce występują w Ma-
łopolsce, Dolnym Śląsku oraz w południowych rejonach Zie-
mi Lubuskiej i Wielkopolski.

Wymagania słoneczne

Roślina ta ma duże wymagania świetlne i bardzo źle znosi 
zacienienie. Najwięcej wody potrzebuje podczas tworzenia pą-
ków kwiatowych i kwitnienia, co ma najczęściej miejsce w lip-
cu. Ważne jest, aby podczas kwitnienia była słoneczna pogo-
da, co korzystnie wpływa na zapylenie kwiatów i zawiązywa-
nie niełupek.

Wymagania glebowe

Słonecznik można uprawiać nie tylko na czarnoziemiach, ale 
także na glebach brunatnych czy piasku gliniastym. Najsłab-
szą z możliwych gleb do uprawy tej rośliny jest klasa IVa. Gle-
by kwaśne, piaszczyste i suche nie nadają się do uprawy sło-
necznika. Powodują powolny rozwój siewek, a w konsekwen-
cji nawet obumieranie roślin. Nie zaleca się wilgotnych i wol-
no ogrzewających się wiosną ciężkich glin i iłów. Gleby zasob-
ne w wapń również nie są zalecane, ponieważ w przypadku 
nadmiaru wapnia wytwarzane nasiona są drobne i niskotłusz-
czowe. Roślina ta najlepiej rośnie na glebach o odczynie obo-
jętnym pH 6,6-7,2.

Słonecznik nie ma dużych wymagań przedplonowych. Naj-
lepiej udaje się po roślinach strączkowych i ich mieszankach 
z trawą lub po jęczmieniu czy pszenicy. W przypadku posia-
dania zwierząt najlepszym przedplonem dla słonecznika są ro-
śliny okopowe nawożone obornikiem.

Siew

Nasiona słonecznika najlepiej wysiewać metodą punktową. 
Polega ona na umieszczeniu nasion regularnie w rzędzie. Roz-
staw roślin pomiędzy rzędami powinien wynosić od 50-60 cm, 
a w rzędach od 22-27 cm. Nasiona powinny być umieszczo-
ne na głębokości między 3-7 cm w glebie ogrzanej do tempe-

ratury 6-8°C. Siewy w zbyt zimną glebę powodują nierówno-
mierne i opóźnione wschody. W umiarkowanym klimacie pol-
ski właściwy termin na siew słonecznika to zazwyczaj połowa 
kwietnia. W zależności od warunków atmosferycznych termin 
ten można nieco opóźnić do końca kwietnia. Nasiona słonecz-
nika zawierają 40-45 proc. tłuszczu i 15-18 proc. białka. Z hek-
tara uzyskuje się 2-3 t niełupek. Pozostawione resztki pożniw-
ne po zbiorze należy starannie rozdrobnić przed przyoraniem 
na głębokość 10-15 cm. 

Nawożenie

Słonecznik posiada duże zapotrzebowanie na nawoże-
nie azotem. Jego niedobór prowadzi do upośledzenia wzro-
stu i rozwoju rośliny. Nie wolno także stosować zbyt du-
żych dawek azotu, bo przedłuża to wegetację słonecznika 
i opóźnia dojrzewanie koszyczków i niełupek. Roślina jest 
także mniej odporna na wyleganie i porażenie przez cho-
roby grzybowe.

Ważnym minerałem jest również fosfor, którego niedobór 
zmniejsza efektywność wykorzystania azotu i ogranicza foto-
syntezę prowadząc do zmniejszenia zawartości białka i chlo-
rofilu w liściach rośliny.

Istotnym pierwiastkiem jest także potas, którego niedobór 
zmniejsza elastyczność łodyg, powodując wyleganie, co w kon-
sekwencji może prowadzić do strat plonów podczas zbioru 
przy użyciu kombajnu zbożowego. Słonecznik należy do ro-
ślin potasolubnych.

Słonecznik ma duże wymagania pokarmowe. Do wypro-
dukowania 1 tony niełupka i odpowiedniej ilości łodyg i li-
ści potrzebuje: 
n 60 kg N,
n 32 kg P2O5, 
n 140 kg K2O,
n 49 kg CaO.

Azot należy dostarczać przedsiewnie, najlepiej w postaci 
mocznika lub RSM. Z nawozów fosforowych polecany jest su-
perfosfat potrójny, a z potasowych – wysokoprocentowe sole 
potasowe. Z mikroelementów dla słonecznika bardzo ważny 
jest bor i molibden. Zapotrzebowanie na pierwszy wynosi 400 
g/ha. Jego niedobory mogą wystąpić przede wszystkim na gle-
bach lżejszych, ale także zbyt zbitych i przy bardzo wysokich 
temperaturach i niedoborze opadów.

Źródła:
- Jabłońska-Ceglarek R., ROSA R. 2002. Uprawa słonecznika na ce-
le konsumpcyjne. Agrochemia 1: 14-15

- Sawicka B. 2000: Wpływ nawożenia azotem na wartość biologicz-
ną bulw Helianthus tuberosus L. Rocz. AR w Poznaniu 323: 447-
451.

W ostatnim czasie słonecznik stał się rośliną coraz chętniej uprawianą przez rolników. Wynika to z ocieplenia klimatu, 
który stwarza dogodne warunki do uprawy tej rośliny w naszym kraju, a także z ograniczenia produkcji na Ukrainie 
z powodu konfliktu zbrojnego. Warto zaznaczyć, że do niedawna Ukraina była największym producentem słonecznika 
na świecie (14 165 170 ton).

mgr inż. Artur Jankowski 
Doradca Zespołu Doradców w Nidzicy

Uprawa słonecznika
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W strukturze zasiewów ekologicznych 
w Polsce zboża stanowią około 22%. Na 
potrzeby niniejszego artykułu omówiona 
zostanie uprawa owsa, ponieważ uprawia-
ny w warunkach ekologicznych może być 
wykorzystywany do produkcji wysokiej 
jakości żywności ekologicznej. 

Owies w porównaniu do innych zbóż jest mało wymaga-
jący pod względem warunków uprawy a przede wszystkim 
tańszy w produkcji. Charakteryzuje się niskim zapotrzebowa-
niem na składniki pokarmowe przy jednoczesnym optymal-
nym wykorzystywaniu ich z gleby. Można uprawiać go na 
glebach kwaśnych, ale jest podatny na niezrównoważony bi-
lans składników pokarmowych. Wykazuje wrażliwość na nie-
dobór potasu i magnezu oraz wilgoci. Do jego uprawy najlep-
sze są gleby kompleksów żytnich, ale dzięki dobrze rozwinię-
temu systemowi korzeniowemu, może dobrze plonować rów-
nież na glebach piaszczystych i górskich, ale pod warunkiem 
równomiernych opadów. 

Uprawa roli pod owies jest tożsama z uprawą pod inne zbo-
ża jare. Orka przedzimowa powinna być wykonana na głębo-
kość od 20 do 25 cm. Glebę należy pozostawić w ostrej skibie. 
Jeżeli przedplonem były rośliny okopowe można orkę zastą-
pić kultywatorowaniem. Wiosenne zabiegi agrotechniczne uza-
leżnione są od rodzaju gleby. Na glebach zwięzłych pierwszą 
czynnością będzie włókowanie a na średnich i lekkich wska-
zane jest zastosowanie agregatu w postaci brony średniej lub 
ciężkiej i wału strunowego. Przy uprawie owsa duże znacze-
nie ma termin siewu. Powinien to być termin jak najwcześniej-
szy jednak jest on uzależniony od regionu Polski. W naszym 
regionie tj. Polska Północno Wschodnia termin siewu oscylu-
je w granicach 1-10 kwietnia. Wczesny siew pozwala na ko-
rzystanie z zapasów wody znajdujących się w glebie po zi-
mie. Zaleca się wysiew w wąskich rzędach w ilości 450-500 
ziaren na m2 (160-200 kg/ha) z zasadą – im trudniejsze wa-
runki tym siew powinien być bardziej gęsty. W czasie wege-
tacji na glebach lekkich w okresie suchym zaleca się wałowa-
nie. Odporność na zachwaszczenie jest determinowana mię-
dzy innymi przedplonem. Jeżeli w płodozmianie owies wy-
stępuje w uprawie po ziemniaku to zauważyć można tłumie-
nie chwastów w okresie krzewienia oraz strzelania w źdźbło 
natomiast w sytuacji gdy owies jest w siany po innym zbożu 
chwasty należy eliminować za pomocą bronowania. Aby by-
ło to skuteczne należy czynność tą wykonać od 2 do 3 razy 
przy czym pierwszy raz przed samymi wschodami. W fazie 
od wschodu do pojawienia się 3 liścia nie należy wykonywać 

zabiegów pielęgnacyjnych ze względu na dużą wrażliwość ro-
ślin na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe 2 zabiegi można 
wykonywać do końca fazy krzewienia.

Plonowanie roślin w systemie rolnictwa ekologicznego jest 
ograniczone przede wszystkim przez niedobór azotu. Dotyczy 
to również uprawy owsa. Biorąc to pod uwagę należy stwier-
dzić, że najlepszym przedplonem są rośliny nie zbożowe, na-
wożone obornikiem i zbierane późną jesienią tj. burak pastew-
ny, warzywa kapustne i korzeniowe a także rośliny motylko-
wate. W rolnictwie ekologicznym azot dla owsa można uzy-
skać poprzez nawożenie obornikiem lub kompost w dawce 25-
30 t/ha, przeoranie resztek pożniwnych z roślin motylkowatych 
czy mineralizację glebową substancji organicznej. Owies z gleby 
łatwiej pobiera potas niż magnez dlatego przy dużej zawarto-
ści potasu wskazane jest zastosowanie dwukrotnej dawki ma-
gnezu np. w postaci mączki skalnej typu kizeryt a na glebach 
kwaśnych – wapienia dolomitowego. 

Ze wszystkich roślin zbożowych to właśnie owies jest naj-
rzadziej atakowany przez choroby. Sytuacja taka pozwala na 
nieprzeprowadzanie w okresie wegetacji żadnych zabiegów 
ochronnych. Aby chronić rośliny przed mątwikiem owsianym 
można wprowadzać do gleby słomę i zielony nawóz. Zaleca się 
również co najmniej 4 letnią przerwę między kolejnymi upra-
wami owsa. Natomiast ryzyko porażenia przez ploniarkę zbo-
żówkę zmniejsza się poprzez wczesny termin siewu. Owies jest 
też rośliną fitosanitarną ponieważ wydzielina z jego korzeni 
hamuje aktywność grzybów. Jedną z trudniejszych czynności 
związanych z uprawą owsa jest jego zbiór. Spowodowane to jest 
długim okresem wegetacji, który może potrwać nawet do jesie-
ni np. na terenach wyżej położonych. Ponadto zbiór nie może 
być zbyt wczesny ponieważ owies trudno się dosusza. Opty-
malny zbiór zapewni wilgotność od 14-16%.

Podsumowując, rolnictwo ekologiczne wydaje się być przy-
szłością, dlatego należy dążyć do jego rozwoju i popularyzo-
wania. Owies jest doskonałym przykładem rośliny, która dzię-
ki swoim właściwościom i niewielkim wymaganiom sprawdza 
się w uprawie systemu rolnictwa ekologicznego. 

Źródła:
- Rolnictwo ekologiczne w praktyce, red. H. Jankowska-Huflejt, J.Szy-
mona, Warszawa-Falenty 2012

- Owies szorstki do produkcji towarowej w gospodarstwach i prze-
twórstwie ekologicznym, W. Podyma,

- Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2019-2020, 
Warszawa 2021

podstawy uprawy owsa w systemie rolnictwa 
ekologicznego
W Polsce w ostatnich latach rośnie zainteresowanie rolnictwem ekologicznym. Jest to spowodowane tym, że w na-
szym kraju zarówno warunki przyrodnicze jaki i społeczne dają optymalne podstawy do rozwijania wyżej wymie-
nionej gałęzi rolnictwa. Ogólna liczba hektarów objęta system rolnictwa ekologicznego na dzień 31 grudnia 2021 
wynosiła 549 442,93 ha.

Karol Dobrzyń 
Doradca Zespołu Doradców w Ełku
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podsumowanie Warmińsko-mazurskiej
Wystawy zwierząt Hodowlanych
Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyła podczas XXVIII Jesiennych Targów „Wszystko dla 
rolnictwa” które zorganizowano po raz pierwszy na terenie lądowiska w Gryźlinach.

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak 
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Pokazy zwierząt hodowlanych odbywające 
się podczas Warmińsko-Mazurskiej Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych zgromadziły bardzo 
liczną grupę hodowców, sympatyków ho-
dowli zwierząt gospodarskich. Spotkanie ho-
dowców było doskonałą okazją do inspirowa-
nia mieszkańców terenów wiejskich do dzia-
łań, które znajdują odzwierciedlenie w nowo-

czesnej hodowli zwierząt. Ponadto, to znakomita możliwość bez-
pośredniego poznania zwierząt gospodarskich przez najmłodszych 
mieszkańców województwa oraz zaprezentowanie społeczności po-
chodzącej ze wszystkich środowisk efektów ciężkiej pracy rolników.

Wystawę przygotowano w oparciu, nie tylko o najpopularniej-
sze gatunki i rasy utrzymywane w naszym kraju, ale również 
o te, które są objęte programem ochrony zasobów genetycznych. 
Były to krowy mleczne rasy białogrzbietej i polskiej czarno-białej, 
krowy z cielętami rasy Polska czerwona oraz owce rasy kamie-
niecka, pomorska, wrzosówka. W Wystawie wzięły udział związ-
ki hodowców zwierząt hodowlanych działające na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego oraz na terenie całego kraju: 
q Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
q Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, 
q Polski Związek Hodowców Bydła Czerwonego 
q Warmińsko Mazurski Związek Hodowców Bydła i Producen-

tów Mleka, 
q Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni, 
q Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Hodowców Owiec 

i Kóz, 
q Polski Związek Hodowców Alpak,
q Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Ptactwa 

Ozdobnego im. Józefa Seniuka, 
q Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt – Polski Związek Ho-

dowców Drobnego Inwentarza.

Na podstawie przeprowadzonych ocen w trakcie Wystawy 
przyznano następujące miejsca i wyróżnienia.

Hodowcy zrzeszeni w Warmińsko-Mazurskim Związku Ho-
dowców Koni zaprezentowali 5 klaczy podczas próby dzielno-
ści klaczy zimnokrwistych. Najwyższą ocenę otrzymała klacz:
q CLEO (po Sultan od C’Benita/Hasan), właściciel Michał Le-

ończak. 

Odbył się również przegląd źrebiąt ras zimnokrwistych. 
Z przedstawionych czternastu źrebiąt najwyżej ocenione zostały:
q LAZAR (po Bayard De Mairy, od Laura Van Heukelom/Siem 

Van De Dekkersoef), hod. i wł. Kamil Królikowski
q GERDAN (po Bokosz, od Gerda/Elrond), hod. i wł.: Adam 

Wydra
q SAWA (po Zaki Du Piry, od Sowa/Rabin), hod. i wł.: Adam 

Olejnik

Hodowcy zrzeszeni w Polskiej Federacji Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka wystawili 62 krowy, jałowice i cielęta ra-
sy bydła mlecznego polska holsztyńsko-fryzyjska, krowy rasy 
białogrzbietej, krowy rasy polskiej czarno-białej. Wśród prezen-
towanych zwierząt wybrane zostały czempiony i wiceczempio-
ny w ośmiu kategoriach: 

Dokonało oceny prezentowanego bydła mlecznego najlep-
szych hodowców z woj. warmińsko-mazurskiego.
n w grupie krów pierwiastek polskiej rasy holsztyńsko-fry-

zyjskiej (PHF):
• Czempion krowa JON ARTIST RAMOS THEA, właściciel: 

Jończyk Ewa, Garzewko
• Wiceczempion krowa JON SKYWALKER LANDA, właści-

ciel: Jończyk Ewa, Garzewko
• Wiceczempion krowa NUTA, właściciel: Żukowski Piotr, 

Wierciny
n w grupie krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) 

w II laktacji:
• Czempion krowa BEEMER BANTY A, właściciel: Jończyk 

Ewa, Garzewko
• Wiceczempion krowa LILA 6, właściciel: Chmiel Piotr, Krzy-

kały 
• Wiceczempion krowa DEMETER, właściciel: Waszczyszyn 

Andrzej, Lechowo
n w grupie krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) 

w III i dalszych laktacjach:
• Czempion krowa JASKÓŁKA 30, właściciel: Różańska-Brej-

nak Magdalena, Adamowo
• Wiceczempion krowa FRYDA 4, właściciel: Różańska-Brej-

nak Magdalena, Adamowo
• Wiceczempion krowa MICKIEWICZOWA 8, właściciel: Ob-

rębski Mateusz, Ostrowin
n krowy rasy białogrzbietej (BG):

• Czempion krowa KOZA, właściciel: Michalak Andrzej, 
Krokowo 

• Wiceczempion krowa BELLA, właściciel: Michalak Andrzej, 
Krokowo

• Wiceczempion krowa STOKROTKA, właściciel: Głażewski 
Mariusz, Jesionowiec
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n w grupie krowy rasy polskiej czarno-białej (ZB):
• Czempion krowa SYRENA ,właściciel: Stefański Marek, Ko-

koszewo
• Wiceczempion krowa JARYSKA 3, właściciel: Nowakow-

ski Zdzisław, Groszki 
• Wiceczempion krowa KOLA, właściciel: Szych Mirosław, 

Bratuszewo
n w grupie jałówek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej 

(PHF) w wieku 10-12 m-cy:
• Czempion jałówka JON DENER MONTI 112 , właściciel: 

Jończyk Ew, Garzewko
• Wiceczempion jałówka ŁYSA 17, właściciel: Jaroszek Tade-

usz, Adamowo
• Wiceczempion jałówka. BIAŁA MŁODA 2, właściciel: Knap 

Krzysztof, Płonne
n w grupie jałówek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej 

(PHF) w wieku 13-15 m-cy:
• Czempion jałówka CZARNA 19, właściciel: Paliński Mi-

chał, Komorowo
• Wiceczempion jałówka DP BOOKEM FLORYDA, właści-

ciel: Pawłyk Dariusz, Stegny
• Wiceczempion jałówka BIAŁA, właściciel: Knap Krzysztof, 

Płonne
n w grupie jałówek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej 

(PHF) w wieku 16-18 m-cy:
• Czempion jałówka JON DENVER MONTJE 1 właściciel: 

Jończyk Ewa, Garzewko
• Wiceczempion jałówka FREZJA, właściciel: Żukowski Piotr, 

Wierciny
• Wiceczempion jałówka BERKA 5, właściciel: Skórczyńska 

Stanisława, Prosity
„Superczempionem Wystawy w grupie jałowic” została 

JON DENVER MONTJE 1 właściciel: Jończyk Ewa, Garzewko.
„Superczempionem Wystawy w grupie krów” została NR 

BEEMER BANTY A, właściciel: Jończyk Ewa, Garzewko.

Czterech hodowców zrzeszonych w Polskim Związku Hodow-
ców i Producentów Bydła Mięsnego wystawiło 16 sztuk zwierząt 
w czterech kategoriach:
n Jałówki w wieku powyżej 20 miesięcy rasy LIMOUSINE 
n Jałówki w wieku do 20 miesięcy rasy LIMOUSINE
n Jałówki w wieku do 20 miesięcy rasy HIGHLAND
n Jałówki w wieku do 20 miesięcy rasy HEREFORD
Z czego wyłoniono 4 czempiony i 4 v-ce Wiceczempiony:
1. Czempiona i Wiceczempiona w kategorii Jałówek w wieku 

powyżej 20 miesięcy rasy LIMOUSINE otrzymuje: Stanisław 
Wiśniewski 

2. Czempiona i Wiceczempiona w kategorii Jałówki w wieku 
do 20 miesięcy rasy LIMOUSINE otrzymuje: Krzysztof Au-
gustyńczyk 

3. Czempiona i Wiceczempiona w Jałówki w wieku do 20 mie-
sięcy rasy HIGHLAND otrzymuje: Barbara Schlegel 

4. Czempiona i Wiceczempiona w kategorii Jałówek w wieku 
do 20 miesięcy rasy HEREFORD otrzymuje Krzysztof Golma-
nowski.

Członkowie Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Związku 
Hodowców Owiec i Kóz zaprezentowali 4 rasy owiec (Białogło-
wa Owca Mięsna, Kamieniecka, Pomorska, Wrzosówka) i kozy 
rasy burskiej. Prezentowane Zwierzęta podlegają ocenie przez 
Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Hodowców Owiec 
i Kóz. W prezentowanych rasach wybrano czempionaty i wie-
czempionaty w kategorii maciorki i tryki.
n W rasie kamienieckiej w kategorii maciorki tytuł Czempiona 

i Wiceczempiona otrzymują – Daniel i Katarzyna Maliccy
n W rasie kamienieckiej w kategorii tryk Championa i Wice-

czempiona otrzymuje – Daniel i Katarzyna Maliccy
n W rasie pomorskiej w kategorii maciorki Czempiona i Wice-

czempiona otrzymuje – Robert Butko
n W rasie pomorskiej w kategorii tryki Czempiona i Wiceczem-

piona otrzymuje – Robert Butko
n W rasie białogłowa owca mięsna w kategorii maciorki Czem-

piona i Wiceczempiona otrzymuje – Barbara Niedziejko 
n W rasie białogłowa owca mięsna w kategorii tryki Czempio-

na i Wiceczempiona otrzymuje – Barbara Niedziejko 
n W rasie wrzosówka w kategorii maciorki Czempiona i Wice-

czempiona otrzymuje – Zbigniew Domalewski 
n W rasie wrzosówka w kategorii tryki Czempiona i Wiceczem-

piona otrzymuje – Zbigniew Domalewski 

Podziękowania i gratulację za wkład w twórczość pol-
skiej hodowli przekazano również dla hodowców zrzeszonych 
w Polskim Związku Hodowców Bydła Czerwonego którzy wy-
stawili 4 krowy wraz z cielętami, w skład którego wchodzi ho-
dowca Piotr Rydel, Spółka Skowronki Spółka z o.o. i Lewałd 
Spółka z o.o.

Podziękowania za udział otrzymali również hodowcy drob-
nego inwentarza zrzeszeni z Związku Hodowców Alpak, Sto-
warzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i Ptactwa Ozdobnego 
im. Józefa Seniuka oraz Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt 
– Polski Związek Hodowców Drobnego Inwentarza.

Hodowcom życzę dalszych sukcesów w realizacji zadań ho-
dowlanych oraz dalszych wspaniałych osiągnięć produkcyjnych, 
zapraszam na kolejną edycję w przyszłym roku.
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Wydawać by się mogło, że odpowiednio 
odżywiona, wizualnie wyglądająca na 
tłustą krowa, to gwarant dobrego wy-
cielenia, zdrowia i wysokiej wydajności. 
Nic bardziej mylnego. Tłuste krowy mo-
bilizują więcej energii z rezerw ciała, co 
wpływa na zmniejszenie spożycia su-
chej masy i zwiększenie produkcji mle-

ka. Oba te czynniki są przyczyną występowania m.in. cho-
rób metabolicznych. 

To właśnie krowy o BCS>3,5, czyli zbyt dobrej kondycji, 
narażone są na szereg chorób, w tym chorób metabolicznych, 
m.in. syndromu stłuszczenia wątroby, nazywanej również Ze-
społem Tłustej Krowy. Choroba pojawia się w okresie okołopo-
rodowym i najczęściej dotyka krów wysokowydajnych i star-
szych. Dodatkowo zwierzęta te najczęściej są nieprawidłowo 
żywione, paszami zawierającymi wysoki poziom energii, ta 
sama dawka trafia do krów zasuszonych jak i tych w szczy-
cie laktacji. Dochodzi do odkładania podskórnej tkanki tłusz-
czowej i wzrostu masy ciała. Pojawieniu się ZTK sprzyja także 
zbyt długi okres zasuszenia, przekraczający 60 dni. Stłuszcze-
nie wątroby może mieć podłoże genetyczne, stąd część krów 
będzie miała większą podatność na występowanie tej choro-
by. Nasileniu ZTK sprzyja również stres związany np. z cięż-
kim porodem, zmianą stanowiska, transportem lub wysoką 
temperaturą w oborze.

Istnieje wiele badań mówiących o tym, że jest ścisły zwią-
zek między nadmiernie otłuszczonymi krowami a upośledzo-
ną odpowiedzią immunologiczną. Ściślej mówiąc, organizm 
jest bardziej podatny na wszelkie drobnoustroje i inne czynni-
ki chorobotwórcze. Może to być spowodowane większą utratą 
kondycji po wycieleniu. 

Wyższe zapotrzebowanie na wapń na początku laktacji 
w związku ze wzmożoną produkcją mleka, w sytuacji nie za-
bezpieczenia zwierzęcia w ten pierwiastek, będzie skutkowało 
hipokalcemią, czyli wypłukiwaniem wapnia z organizmu. Po-
nadto krowy z BCS>3,5 po wycieleniu są bardziej narażone na 

rozwój ketozy, zarówno tej subklinicznej jak i klinicznej. U ta-
kich sztuk częściej występuje również stres oksydacyjny i do-
chodzi do zatrzymania łożyska. 

Krowy o nadmiernym BCS również niechętnie wstają, prze-
mieszczają się, co ma bezpośredni związek ze zbyt dużym ob-
ciążeniem i przenoszeniem nadmiernej masy ciała. To z kolei 
przyczynia się do schorzeń racic, których konsekwencją mo-
gą być kulawizny.

Przyjmuje się, że idealne BCS w dniu porodu wynosi 3,25. 
Stąd apele do hodowców o wnikliwe monitorowanie kondycji 
krów, będącej gwarantem wysokiej produkcyjności w kolejnych 
laktacjach. Na co więc zwrócić uwagę i co predysponuje krowę 
do nadmiernego otłuszczenia? Przede wszystkim, tak jak w za-
pobieganiu problemom metabolicznym, odpowiednia profilak-
tyka żywieniowa. Mówimy tutaj o właściwym zbilansowaniu 
dawki, zwłaszcza pod względem energii, w okresie końca lak-
tacji oraz w zasuszeniu. Dwa do trzech tygodni przed wycie-
leniem należy zwiększyć koncentrację energii i białka. W tym 
okresie rosną potrzeby pokarmowe związane z rozwojem pło-
du, a także z powodu rozpoczynającej się produkcji siary. Skład 
dawki powinien być już zbliżony do tego, który dostanie kro-
wa po porodzie. 

Jak wiele zależy od żywienia świadczyć może fakt, że pra-
widłowo dobrana i zbilansowana dawka w okresie laktacji, bę-
dzie skutkowała prawidłową kondycją ciała u krów zasuszo-
nych, co jest jednym z dominujących czynników o następnej, 
udanej laktacji. Nie należy zapominać również o ogólnych uwa-
runkowaniach środowiskowych, w których na co dzień prze-
bywają krowy, zapewniając im jednocześnie jak najlepsze nor-
my bytowania.

Źródła:
- Kryszewski R., Zespół Tłustej Krowy , Hoduj z głową – bydło, 2020 r., 
nr 5

- Wróblewski Z., BCS a zdrowie krowy, Hodowla i chów bydła, 
09/2020

Tłusta krowa, ale czy zdrowa?
Od prawidłowej kondycji krowy, określanej w pięciostopniowej skali BCS, głównie w okresie zasuszania, zależy wiele 
czynników zdrowotnych nie tylko w momencie samego porodu ale również przez całą laktację.

mgr inż. Dorota Michniewicz
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
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Polska należy do czołowych producentów 
mleka w Unii Europejskiej, zajmując 4 miej-
sce wśród 28 krajów, ze średnią produk-
cją ponad 12 mln ton rocznie. Systematycz-
nie zwiększa się również produkcja wyro-
bów mleczarskich, a w szczególności serów 
podpuszczkowych. Przemysł mleczarski, do-
stosowując się do upodobań konsumentów 

ukierunkowuje się na produkcję napojów fermentowanych i se-
rów zarówno twarogowych, jak i podpuszczkowych, zatem do 
produkcji wymagany jest surowiec o wysokiej zawartości biał-
ka, a przede wszystkim kazeiny, która ma istotne znaczenie 
w przetwórstwie z uwagi na zdolność do koagulacji i wiąza-
nia wody. Jej zawartość w mleku wynosi średnio około 2,5% 
w zależności od rasy krów, żywienia i fazy laktacji. Niska za-
wartość kazeiny w mleku zmniejsza bowiem istotnie wydaj-
ność sera z jednostki objętości, co w konsekwencji podnosi 
koszty produkcji wyrobów mleczarskich. Obniżenie zużycia 
mleka na wyprodukowanie 1 kg sera tylko o 0,1 litra pozwa-
la na uzyskanie ze 100 tys. litrów mleka o 10 kg sera więcej, 
a w skali roku 3 tys. kg. 

Białka kazeinowe są główną grupą białek mleka (80%), 
wśród nich największe znaczenie dla produkcji serów ma 
kappa – kazeina odpowiadająca za zapoczątkowanie procesu 
krzepnięcia mleka. Wydajność i szybkość tego procesu zale-
ży od budowy kappa – kazeiny, a ta determinowana jest po-
siadanym przez zwierzę genotypem. Najbardziej pożądanym 
w serowarstwie wariantem jest genotyp BB, drugi w gospo-
darstwie jest genotyp AB. Odnosząc się do mleka A2, mówi się 
tylko o konkretnym rodzaju zawartego w nim białka, zwanym 
beta-kazeiną i niczym innym. Głównym składnikiem białko-
wym mleka krowiego jest beta – kazeina, która może wystę-
pować w kilkunastu wariantach. Jednak tylko siedem z nich 
zostało wykrytych w rasach europejskich. Dzięki badaniom co-
raz więcej uwagi poświęca się ewentualnym działaniom mają-
cym na celu unikanie mleka A1 i promowanie mleka A2. Ro-
śnie zainteresowanie mlekiem A2, zwłaszcza na rynku wyro-
bów ekologicznych. 

Jeśli chodzi o białko w mleku to dzielimy je na dwie dość 
szerokie kategorie: serwatkę i kazeinę. Stosunek serwatki do ka-
zeiny waha się znacznie w zależności od rasy bydła, natomiast 
w przypadku ras bydła około 20% białka stanowi serwatka, a po-
zostałe 80% kazeina. Jeśli chodzi o mleko A1 czy A2 mówimy 
tylko o beta – kazeinie, która stanowi niecałe 30% białka w mle-
ku. Realnie mleko w formie płynnej stanowi mniejszy problem 
w porównaniu z serem A1 z którego wyeliminowano związki 
laktozy i białka serwatki, a w którym białko kazeiny jest bar-
dziej skoncentrowane. 

Idąc tropem genów odkryto, że gen A2 w rzeczywistości jest 
pierwotny, natomiast A1 jest jego mutacją powstałą kilka tysię-
cy lat temu u europejskiego bydła. Genetyka różni się znacznie 
w zależności od rasy. Na przykład rasa holsztyńska preferuje A1, 
rasa Guernsey i w mniejszym stopniu Brown Swiss preferuje A2, 
a Jersey i Ayrshire lokuje się gdzieś pomiędzy nimi. 

Skoro podmioty skupujące mleko płacą więcej za surowiec 
wyższej jakości, należy zastanowić się w jaki sposób hodowcy 
bydła mogą wpływać na ilość kazeiny znajdującej się w odsta-
wianym przez nich mleku. Jednym z czynników, który pomoże 
zwiększyć zawartość kazeiny w mleku jest ściśle zbilansowana 
dawka o odpowiedniej ilości i jakości pożywienia gwarantująca 
produkcję mleka o optymalnej zawartości białka (zgodnej z za-
łożeniami genetycznymi danej rasy). Oprócz pokrycia ilościowe-
go należy zwrócić uwagę na białko i energię w paszy. Zarówno 
nadmiar jak i niedobór któregoś z nich skutkować będzie zabu-
rzeniami produkcyjnymi i składu mleka. 

Jedynym sposobem na stworzenie stada produkującego wy-
łącznie mleko A2 jest selekcja genetyczna – nie ma innej drogi. 
Aby krowa mogła wyprodukować mleko A2 musi mieć w swo-
im DNA dwie kopie genu A2. Każde zwierzę otrzymuje jed-
ną kopię genu beta – kazeiny od swojego ojca i jedną kopię od 
matki. Aby uzyskać populację krów produkujących mleko za-
wierające beta – kazeinę A2A2 należy wybierać zwierzęta po-
siadające wyłącznie genotyp A2A2. Hodowca, który chce dowie-

mleko a2 – kazeina
W ostatnich latach coraz więcej uwagi zwraca się na białka mleka krowiego. Należą one do białek pełnowartościo-
wych, zawierających wszystkie aminokwasy niezbędne do wzrostu i prawidłowego funkcjonowania człowieka. Od-
nosząc się do mleka A2, mówimy tylko o konkretnym rodzaju zawartego w nim białka, zwanym beta kazeiną i niczym 
innym (nie tłuszczem ani węglowodanami).

mgr inż. Urszula Steckiewicz 
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Buhaj/krowa A1A1 A1A2 A2A2

A1A1 A1A1 – 100% A1A1 – 50%
A1A2 – 50% A1A2 – 100%

A1A2 A1A1 – 50%
A1A2 – 50%

A1A1 – 25%
A1A2 – 50%
A2A2 – 25%

A1A2 – 50%
A2A2 – 50%

A2A2 A1A2 – 100% A1A1 – 50%
A2A2 – 25% A2A2 – 100%
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dzieć się jaki potencjał genetyczny pod względem wariantu be-
ta – kazeiny ma jego stado, może skorzystać z usług genotypo-
wania firm znajdujących się na rynku m. in. Laboratorium Ge-
netyki Bydła Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka (PFHBiPM). Doradca pobiera materiał do badań (tkanka 
z ucha), sporządza protokół z danymi oraz wysyła go do labo-
ratorium. Raport z badania wydawany jest w formie raportu dla 
każdej badanej sztuki.

Źródła:
- Radkowska I., 2020. Identyfikacja i właściwości prozdrowotne mleka zawie-
rającego beta-kazeinę typu A2. Rocz. Nauk. Zoot. T. 47, z.2, str. 165-177

- Czekalska M., 2019. Czy mleko A2 znajdzie uznanie w polskich kon-
sumentów? Przewodnik Hodowcy. Nr. 3 

- Siatka K., 2018. Więcej kazeiny w mleku. Hodowla Bydła. Nr. 1
- Zdjęcia – źródło własne.

Pomimo faktu, iż w zakresie produkcji wołowiny jesteśmy 
jednym z wiodących producentów w Europie, a około 80% 
naszej produkcji trafia na rynki zagraniczne, głównie euro-
pejskie, to lista problemów z którymi muszą mierzyć się nasi 
producenci jest dość długa. Pierwszy z nich to ogromna nie-
równowaga i dominująca pozycja pośredników w łańcuchu 
produkcji. Szczególnie na etapie zakupu młodego bydła – cie-
ląt i odsadków, których tradycyjnym zagłębiem jest północny 
wschód Polski – województwa podlaskie oraz warmińsko-
-mazurskie. Młode bydło – cielęta oraz odsady trafiają często 
do województw kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskie-
go za pośrednictwem kilku pośredników. Potrzebna jest na-
tychmiastowa zmiana układu sił w łańcuchu, w którym wy-
stępuje wiele nieprawidłowości, a pozycja rolników jest zde-
cydowanie najsłabsza.

Drugim etapem w łańcuchu, na którym dominującą pozycję 
mają pośrednicy jest etap sprzedaży dorosłych sztuk. Kluczowy 
wydaje się jednak ten pierwszy, na którym w znacznym stop-
niu decyduje się powodzenie i efektywność całego procesu opa-
su. Kolejnym problemem, a w zasadzie źródłem problemów opi-
sanych powyżej jest zdecydowanie zbyt niski poziom integracji 
co w zderzeniu z bardzo rozdrobnionym rolnictwem – przy bar-
dzo małej średniej wielkości gospodarstwa i stada – powoduje, 
że w łańcuchach produkcji występuje bardzo duża nierównowa-
ga oraz jest w nim zdecydowanie za dużo elementów – przede 
wszystkim pośredników, którzy przejmują ogromną część gene-
rowanych w łańcuchu zysków. A im krótszy łańcuch tym jest 
bardziej efektywny. Dlatego należy upowszechniać wiedzę w za-
kresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez 
podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze integra-
cji i bezpośredniej współpracy pomiędzy rolnikami, co zaowocu-

Partner KSOW: Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Realizacja operacji rozpoczęła się 1 kwietnia 2022 r., a termin jej zakończenia planowany jest na 31 października 2023 r.

Adam Patkowski 
Prezes Zarządu IDFS Sp. z o.o.

dr inż. Rodian Pawłowski 
Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograni-
czeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny
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je zupełnie nowym modelem biznesowym i łańcuchem produk-
cji opartym na bezpośredniej współpracy rolników. W związku 
z tym konieczna jest poprawa pozycji rolników w łańcuchach 
produkcji, ich skrócenie oraz nawiązanie w nim partnerskich, 
uczciwych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. Pozwo-
li to w pełni zrealizować olbrzymi potencjał w produkcji jedne-
go z flagowych produktów polskiego rolnictwa, czyli wołowiny.

Zmiana układu sił w łańcuchu produkcji wołowiny i po-
prawa pozycji rolników otworzy drogę do rozwoju, realiza-
cji w łańcuchu wspólnego celu w postaci produkcji żywności 
(w tym przypadku wołowiny) najwyższej jakości oraz budo-
wy marki polskiej wołowiny na światowych, globalnych ryn-
kach (jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że oko-
ło 80% polskiej wołowiny kierowane jest na eksport). Poprawa 
struktury i efektywności produkcji w małych i średnich, ro-
dzinnych gospodarstwach – produkcji naturalnej, tradycyjnej 
(nie przemysłowej, która dominuje na świecie) w zintegrowa-
nych warunkach może być doskonałą receptą na sukces pol-
skich hodowców i producentów bydła mięsnego oraz całego 
łańcucha produkcji wołowiny.

Podejmujemy w tym obszarze wspólne działania, które 
powinny poprawić obecną sytuację. Planowana operacja bę-
dzie projektem dwuletnim, a zmierzać będzie do poprawy 
pozycji konkurencyjnej rolników poprzez ograniczenie ro-
li pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny na etapie 
zakupu-sprzedaży młodego bydła (cielęta i odsady). W pro-
jekcie udział weźmie 100 rolników z czterech województw: 
podlaskie, warmińsko-mazurskie (jako jeden region – tra-
dycyjni i dominujący dostawcy młodego bydła – cieląt i od-
sadków) oraz kujawsko-pomorskie i wielkopolskie (jako je-
den region – tradycyjny obszar zajmujący się opasem by-
dła rzeźnego). 

W dniach 20-22 września 2022 r. odbył się wyjazd stu-
dyjny rolników (producentów młodego bydła opasowe-
go) z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskie-
go. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość poznania metod 
i technologii produkcji wołowiny w województwie wielko-
polskim odwiedzając gospodarstwa zajmujące się odpasa-
niem bydła ras mlecznych, mięsnych i mieszańcowych. Po-
za wizytami w gospodarstwach w trakcie wyjazdu odbył 
się szereg wykładów na temat specyfiki chowu i hodowli 
bydła w poszczególnych województwach, roli grup produ-
cenckich w łańcuchu dostaw, a także technologii i metod 
chowu umożliwiających skuteczną i ekonomicznie uzasad-
nioną produkcję wołowiny. Był to również czas na przepro-
wadzenie rozmów między uczestnikami operacji i wymia-
na dobrych praktyk produkcyjnych w zakresie poszczegól-
nych specjalizacji. 

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl.
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Federacja Grup 
i Producentów Wołowina Polska.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Aż 26 warmińsko-mazurskich miaste-
czek, spośród 35 w całym kraju, należy 
do sieci „miast dobrego życia” pod na-
zwą Cittaslow. Ruch Cittaslow trwa od 8 
lat i w wolnym tłumaczeniu znaczy tyle 
co „powolne miasto”. Ideą jest styl wol-
nego życia, bez pośpiechu, gwaru, go-
nitwy. Symbolem nowego stylu życia 

jest powolny ślimak. Zastanawiamy się czy ruch ten jest po-
wszechnie znany, a nade wszystko czy wszyscy mieszkańcy 
tychże miasteczek wiedzą, że żyją „pod znakiem ślimaka”?

Idea powolnego życia zrodziła się w 1998 r. we włoskiej To-
skanii. Nowy trend w stylu życia przypadł do gustu również miesz-
kańcom innych krajów. Powstało Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Cittaslow, które promuje kulturę dobrego życia. Obecnie do 
sieci należy 260 miasteczek z 36 krajów. Do mądrej idei wolnego 
życia nie trzeba nikogo przekonywać. Wszechobecny pośpiech 
stał się męczący i szkodliwy dla zdrowia. Nagle przyszło zapo-
trzebowanie na harmonię w życiu, w przyjaźnie urządzonym oto-
czeniu. Miasta zrzeszone w sieci dążą do zrównoważonego roz-
woju, czyli świadomej polityki miejskiej zapewniającej odpowied-
nie relacje między wzrostem gospodarczym, dbałością o środo-
wisko i poprawą jakości życia mieszkańców. W coraz szybszym 
świecie członkowie Cittaslow chcą ukazywać to co lokalne i spe-
cyficzne dla ich okolic. Krzewiąc postawy ekologiczne i dbając 
o zabytki miejskie utrzymują solidarność z przeszłymi i przyszły-
mi pokoleniami.

Czy oprócz życia w zwolnionym tempie przynależność do sie-
ci przynosi również inne korzyści? 

Zrzeszone miasta, również w Polsce, mogą występować 
o środki na rewitalizację zabytków, poprawę infrastruktury, ada-
ptowanie dotychczas „dzikich” miejsc do wypoczynku, rekreacji 
i edukacji. Do sieci mogą przystąpić miasta liczące do 50 tysięcy 
mieszkańców. Dla małych miasteczek zrodziła się jeszcze jedna 
szansa na rozwój.

W warmińsko-mazurskich miasteczkach możemy cieszyć się 
więc odnowionymi ryneczkami, które zachowują tradycyjny układ 
urbanistyczny, skwerami, miejscami odpoczynku i rekreacji.

Pierwszym miasteczkiem na Warmii i Mazurach był Reszel. Do 
międzynarodowego stowarzyszenia przystąpił w 2007 roku. Obec-
nie do sieci należą również: Biskupiec, Bisztynek, Lidzbark War-

miński, Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa, Olsztynek, Ryn, Barcze-
wo, Jeziorany, Braniewo, Olecko, Szczytno, Dobre Miasto, Goł-
dap, Górowo Iławeckie, Nidzica, Pasym, Bartoszyce, Działdowo, 
Lidzbark, Orneta, Sępopol, Wydminy, Morąg, Węgorzewo. Miasta 
zrzeszone w sieci dążą do zrównoważonego rozwoju, czyli świa-
domej polityki miejskiej zapewniającej odpowiednie relacje mię-
dzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko i poprawą 
jakości życia mieszkańców.

Zamieszkanie w wyjątkowych miasteczkach pobudza również 
mieszkańców do działania. W coraz szybszym świecie członko-
wie Cittaslow chcą ukazywać to co lokalne i specyficzne dla ich 
okolic. Rodzą się ciekawe inicjatywy wspierające lokalne samo-
rządy, pielęgnujące kulturę Warmii i Mazur oraz przyrodę i środo-
wisko naturalne. Gminy Cittaslow są szczególnie aktywne w dzia-
łaniach na rzecz czystego powietrza. 

Więcej o inicjatywach warmińsko-mazurskich miast i miesz-
kańców w sieci slow można poczytać na stronie internetowej sto-
warzyszenia www.cittaslowpolska.pl.

Źródło: www.citaslowpolska.pl, www.madeinwm.pl

Gołdap

Nowe Miasto Lubawskie

Ryn
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III miejsce w konkursie pn. „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje 
na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”.

Dwa światy
Magdalena Lewkowicz

Opowiem nietypową bajkę o moich dziadkach i rodzi-
cach. Zaczyna się pięknie, kończy się nadzieją. Żeby przed-
stawić bohaterów tej opowieści, muszę powiedzieć coś waż-
nego o odległych początkach. W okresie międzywojennym, 
na dawnych odwiecznych terenach Polski, między Wilnem 
a Połockiem, w małym miasteczku Mikołajewo mieszkała 
ludność różnej narodowości. Oprócz Polaków mieszkali tam 
Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie. Wszyscy żyli w wiel-
kiej przyjaźni i zgodzie, wykonując swoje prace związane 
z wyuczonym zawodem, bądź umiejętnościami przekazy-
wanymi z pokolenia na pokolenie. Ludzie szanowali się na-
wzajem, współpracowali ze sobą i tworzyli wyjątkową spo-
łeczność. W tym miasteczku wyodrębniła się automatycznie 
i zwyczajowo elitarna grupa, do której należeli: wójt, kierow-
nik straży pożarnej, komendant policji, ksiądz, rabin. Miesz-
kańcy Mikołajewa widywali się ze sobą na spotkaniach to-
warzyskich, rautach i uroczystościach patriotycznych. Przed 
II wojną światową na tamtych terenach, nie tylko w owym 
miasteczku, ale i w innych miastach Polski, było wiele stowa-
rzyszeń patriotycznych.

Ale wróćmy do opowieści. W gronie tej elitarnej grupy 
znajdowało się dwoje młodych, zakochanych w sobie ludzi – 
Józef i Regina. Józef otrzymał swoje imię na cześć Piłsudskie-
go, który w tamtym okresie był wielką postacią. Pochodzili 
z rodzin ziemiańskich, choć ziemią nie zajmowali się nigdy. 
Rodzice obojga zadbali o wykształcenie swoich dzieci. Jó-
zef został szanowanym organistą w kościele, prowadzącym 
chór, wybitnym historykiem – nie z wykształcenia, a z pasji, 
pisał wiersze patriotyczne. Regina była damą i panią domu 
u boku ukochanego. Gdy się pobrali, ich życie przez 10 lat 
upływało sielankowo. Aż do 1939 roku. Ziemie spokojnego 
miasteczka przechodziły z rąk do rąk. Najpierw zawłaszczyli 
je Niemcy, później wkroczyli Rosjanie. Gdy przyszła okupa-
cja rosyjska, przez jakiś czas mieszkali tam dalej, bez więk-
szych represji. Ale pewnej nocy życzliwy Rosjanin funkcyjny 
zjawił się w ich domu i powiedział: „Uciekajcie, bo młodych 
Polaków, duchownych i obsługę kościelną wywożą na Sybe-
rię. Macie do wyboru – ucieczka i życie albo Syberia”. Wtedy 
oboje, z dwoma kuferkami, ruszyli przed siebie, nie mając 
nawet świadomości, jak i gdzie uciekać…

Po kilku latach w 1945 roku pociągiem przyjechali do ob-
cego kraju – do Polski, na tzw. Ziemie Odzyskane, tj. War-
mię i Mazury. Zostali przez władzę osiedleni w Giżycku. 
Tam urodziła się im dziewczynka, której dali na imię Teresa. 
Po jakimś czasie na Mazury zjechała dalsza rodzina Józefa 
i Reginy i osiedliła się na wsiach. Krewni zaczęli namawiać 
tych dwoje zdezorientowanych, osamotnionych ludzi, żeby 
przeprowadzili się na wieś, do Zalesia (obecnie Zalec). Tam 
zostało im przydzielone poniemieckie gospodarstwo, ogrom-
ne jak na owe czasy, bo miało 8 hektarów i wielki dom. Ci 
młodzi ludzie z malutkim dzieckiem nawet nie wiedzieli, jak 
się nazywają maszyny rolnicze, a musieli zacząć gospoda-
rować, aby utrzymać się przy życiu. Było im bardzo ciężko. 
Wszystkiego musieli uczyć się na nowo, prosić o wsparcie 

i rady sąsiadów. Z czasem z darów amerykańskich dostali 
konia, który służył do pracy w polu. 

W tym czasie, tj. około 1947 roku, rząd nakładał na rolni-
ków obowiązek dostarczania żywności. W związku z tym, że 
nie byli w stanie gospodarować tak intensywnie i sprawnie 
jak inni, którzy już przed wojną uprawiali ziemię, Józef zo-
stał skazany na dwa lata więzienia. Kara za to, że dostarczył 
za mało żywności! Ostatecznie zamieniono mu ją na pracę 
w kopalni. Nie było go w domu przez dwa lata.

Regina została sama z gospodarstwem i malutką Tere-
są. Musiała sobie radzić – a jeszcze niedawno była damą… 
Miała jednak wrodzone talenty, które z czasem pozwoliły 
jej nauczyć się wszystkiego i wykonywać prace potrzebne 
w gospodarstwie. Cieszyła się też wsparciem i życzliwością 
ludzi z sąsiedztwa. Współpraca była możliwa dzięki temu, że 
wszyscy przybyli zza Niemna, więc wszyscy przywieźli ze 
sobą na te tereny życzliwość, prostą szlachetność i prawość. 
Innym transportem dojechały też babcia Teresy i dwie ciotki, 

Regina z Tereską w Zalesiu

Rodzina Czerniawskich (na górze Józef i Regina, na dole Teresa)
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dzięki czemu Reginie było trochę łatwiej. Zabrały ze sobą 
maszynę do szycia i Regina nauczyła się szyć. W ten sposób 
mogła zarobić jakieś pieniądze, bo gospodarstwo przynosiło 
niewielki zysk, a i tak to, co udało się wypracować, trze-
ba było oddać dla państwa. Brak mężczyzny powodował, 
że musiała znaleźć inne sposoby zarobkowania niż do tej 
pory. Regina korzystała z pojawiających się już gazet, gdzie 
znajdowała wykroje do ubrań. Z biegiem czasu nauczyła się 
krawiectwa lekkiego i ciężkiego.

Wreszcie minęły dwa ciężkie, samotne lata. Były to czasy, 
kiedy zaczęła kształtować się władza lokalna, samorządowa, 
a że nie było inteligencji, po powrocie z kopalni Józef jako 
osoba wykształcona, umiejąca czytać i pisać, otrzymał pra-
cę w gminie, w miasteczku Ryn. Wtedy wszelkie sprawy 
urzędowe załatwiało się bimbrem. To spowodowało, że Józef 
się rozpił i został alkoholikiem. Miało to fatalny skutek dla 
rodziny. Ponownie los nałożył na Reginę wszelkie gospodar-
skie obowiązki w Zalesiu. Musiała tak zahartować swój orga-
nizm, żeby wszystkiemu dać radę. Józef pomagał w pracach, 
prowadził stolarkę i hodował pszczoły. Potrafił robić drew-
niane meble, stołki, na których zapisywał datę wykonania. 
Założył też za stodołą sporą pasiekę. Swoją pasję do pszczół 
zawarł w dzienniku, w którym opisywał cykl życia pszczół, 
konstruował schematy budowy uli, podając wszystkie wy-
miary. Jednak ciągle musiał zaspokajać swoją chorobę, czyli 
pić alkohol. Żeby go zdobyć, zatrudniał się do prac polo-
wych u sąsiadów, gdzie pracował nawet za ćwiartkę bimbru.

W tej atmosferze dorastała mało świadoma całej sytu-
acji Tereska. Jako małe dziecko bawiła się z rówieśnikami 
w sąsiednim domu, gdzie w stodole stała autentyczna ka-
roca z lampami, zasuwanym dachem, drewnianymi kołami. 
Poza tym przy szosie, którą jeździł jeden autobus z Giżycka 
do Mrągowa, był piaszczysty rów. W nim dzieci znajdowały 
skorupy z poniemieckich naczyń, bardzo atrakcyjne, bo kolo-
rowe, firmowe, we wzorki. Często w zabawach rów grał rolę 
domu. Tereska z koleżankami sprawdzała też pochyłość as-
faltu, polewając ocet zakupiony w wiejskim sklepie umiejsco-
wionym w prywatnym domu. Dzieci w Zalesiu miały jeszcze 
jedno wspaniałe miejsce do zabawy. Poniemieckie, kopane 
w ziemi piwnice, które zastępowały lodówki, bardzo zimne. 
Gdy ktoś z grupy bawiących się coś przeskrobał, to się go 
za karę zamykało w tej piwnicy, a on wrzeszczał na połowę 
wsi, aż został litościwie uwolniony. Zabawy na wsi nie były 
bezpieczne. Tereska, bawiąc się w stodole z kuzynem siecz-
karnią do pokrzyw, podcięła sobie dwa palce i wtedy po raz 
pierwszy rodzice zawieźli ją do szpitala w Mrągowie.

W domu najczęściej jadło się to, co było wyprodukowane 
na roli, a więc piło się mleko, kawę zbożową z mlekiem, 
mięso, twaróg własnej roboty. Regina woziła z małą Teresą 
do Mrągowa wyroby mleczne na tak zwany mały ryneczek, 
który znajdował się przy obecnym ratuszu. Tam rozstawiały 
się kobiety ze wsi, oferując jaja, twaróg, sery. Tam zawiera-
ły znajomości z mieszczankami. Był jeszcze jeden rynek, tak 
zwany rynek koński, który znajdował się na obecnym osie-
dlu Parkowym w Mrągowie. Tu przyjeżdżali rolnicy, żeby 
handlować bydłem, trzodą, końmi. Odbywało się targowa-
nie o cenę, ukazywanie zalet swoich zwierząt. Później już 
dokonywano transakcji, poklepując się po plecach, wypijając 
wódeczkę na zakończenie. Wszędzie jeździło się wozami za-
przęgniętymi w konie, więc jeżeli rodzice Teresy jechali do 
Rynu załatwić jakieś sprawy w gminie, to ona niecierpliwie 

oczekiwała na ich powrót. Wtedy przywozili coś, czego nie 
było w domu, np. żółty szwajcarski ser z dziurami, który 
pachniał i był bardzo smaczny. Słodycze Regina robiła sama 
z podpalonego cukru, albo czasami przywoziła coś słodkiego 
z miasta. Wielką atrakcję stanowiły wyjazdy na odpust do 
Świętej Lipki. To wyprawa kilku rodzin ze wsi, na wozach 
drabiniastych wykładanych deskami i kocami. Dla malu-
chów świętem była nie tylko modlitwa w pięknym kościele, 
ale zakup bombek na gumce, słodyczy, wiatraczków. Dzieci 
były zadowolone ze swojego życia, bo innego nie znały. Do 
kościoła w Mrągowie jeździło się też wozem raz w miesiącu. 
Wtedy szacunek do kościoła i wiary cechowała autentycz-
ność, zwłaszcza w domu Czerniawskich. 

W tamtych czasach w świadomości ludzi istniał podział 
Polski na Prusy i Centralę. Życie na mazurskiej wsi toczyło 
się normalnym trybem. W międzyczasie do wielkiego domu 
Czerniawskich dokooptowano rodzinę wielodzietną z tak 
zwanej Centrali. Rodzina babci osiedlona w Zalesiu była bar-
dzo zdziwiona, że przyjechała rodzina z Centrali, zwłaszcza 
rodzina wielodzietna, której członkowie mieli ciemną karna-
cję. Tak „nowi” zamieszkali w tym samym domu z rodziną 
Józefa i Reginy. Tereska wtedy pierwszy raz widziała, jak 
babcia z tej rodziny nalewa do pustej szklanki przegotowaną 
wodę i ta woda robi się raptem bura. To była herbata. Jednak 
ciężko było funkcjonować razem, więc Czerniawscy przepro-
wadzili się do małego domku z niewielką ilością ziemi.

Regina z czasem hodowała krowy, owce, później przeróżny 
drób: kaczki, kury, gęsi, indyki. Indyki Reginy były tak ogrom-
ne, że kiedy nastała pora samochodów, to ludzie bali się przy-
jeżdżać na podwórko, bo indory wskakiwały na samochody 
i zdrapywały lakier. Regina musiała wykonywać prace, które 
rozdzierały jej serce i duszę, typu zabijanie zwierząt, ale prze-
cież trzeba było czymś się żywić. Musiała to robić sama, przy 
większych akcjach, typu zabicie świni, pomagali sąsiedzi. Rol-
nicy zaczęli się cieszyć pewnymi ulgami ze strony rządu, poja-
wiła się w Mrągowie mleczarnia, więc Regina przestawiła się 
na hodowlę krów. Wtedy krowy stały się podstawą uzyskania 
dochodów. Regina doiła krowy, mleko w kankach odwoziła 
na rowerze do zlewni mleka w Zalesiu. Krowy wyprowadzało 
się na dalekie pola, gdzie palowało się je na łańcuchy. Tere-
ska pomagała rodzicom w zbieraniu ziemniaków i buraków. 
Często Józef i Regina szli do pracy do innych gospodarzy, 
aby pomagać na przykład przy sianokosach, czy przy żniwach 
i wtedy w zamian dostawali na wynajem konia. Uciążliwą 
pracą były też sianokosy. Koszenie trawy, zbieranie, układanie 
w kopy, które niekoniecznie zaraz wysychały i zwożenie ich 
do stodoły. Zwierzęta miały najprostszą, prymitywną pomoc 
weterynaryjną, były leczone przez weterynarza przyjeżdżają-
cego z Mrągowa. Józef, z czasem popadając we frustrację i al-
kohol, często przeklinał, że zabrano im żyzną ziemię, majątek 
na Wschodzie i jest na tych przeklętych Prusach.

Przyszedł czas, kiedy Tereska musiała iść do szkoły. Na-
uczycieli, tak jak i całej inteligencji, nie było. Regina nie-
opatrznie wysłała swoje małe dziecko do szkoły od 6 lat 
(były to klasy 1-3). Szkoła mieściła się w poniemieckim bu-
dynku z czerwonej cegły. W szkole funkcję nauczyciela peł-
nił pan, który ukończył dwumiesięczny kurs, więc poziom 
był katastrofalny. Do klasy czwartej i następnych trzeba było 
chodzić piechotą, przez pola, do sąsiedniej wsi Użranki. Te-
resa do domu wracała dość późno, ale poziom był tam już 
wyższy. Tak czy inaczej, do szkoły średniej, jako dziecko po-
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wojenne, poszła zupełnie nieprzygotowana. Terenia wyszła 
z domu mając 13 lat. Była jedynaczką, a Regina chciała, aby 
otrzymała jak najlepsze wykształcenie. Wysłała ją najpierw 
do szkoły średniej, do Liceum Pedagogicznego dla Wycho-
wawczyń Przedszkoli w Szczytnie, skąd Tereska wróciła 
do domu nocą, na piechotę i w samych kapciach, mówiąc 
rodzicom, że będzie roztrząsać gnój na polu, tylko żeby jej 
z powrotem tam nie odsyłali. Wtedy Regina przeniosła ją do 
Liceum Pedagogicznego w Mrągowie, gdzie mieszkała w in-
ternacie, choć było ciężko ze zdobyciem pieniędzy na opłaty. 
Córka wracała w rodzinne strony raz na miesiąc, na święta 
i wakacje. Pomagała wtedy w polu ile mogła. 

Regina, mimo ciężaru prowadzenia domu i gospodarki, 
potrafiła jeszcze zająć się pracą społeczną. Zorganizowała 
w Zalcu koło gospodyń, za co była przez kobiety wiejskie 
krytykowana. Uważały, że do takich kół przynależą kobiety, 
które źle się prowadzą. Regina, nie zważając na komentarze, 
w ramach koła organizowała półkolonie dla dzieci, pozyski-
wała z gminy pieniądze na naczynia, aby dzieci miały pełne 
wyżywienie. Organizowała wycieczki w kraju i wyjazdy za 
granicę (do NRD). Przygotowywała kurs za kursem: gotowa-
nia, szydełkowania, pieczenia, zabawy wiejskie – wszystko, 
co mogłoby się przydać ludziom na wsi. Z czasem okazało 
się, że większość kobiet się przekonała i korzystała z oferty 
koła gospodyń wiejskich. 

W związku z tym, że rodzice Teresy pochodzili z rodziny 
inteligenckiej i patriotycznej, była wychowywana na pieśniach 
patriotycznych, utworach Konopnickiej, Brzechwy. Gdy się 
znalazła w innym środowisku w Mrągowie, była zdziwiona, 
że koleżanki i koledzy nie znają polskich piosenek patriotycz-
nych. Często pochodzili z innych środowisk, poniemieckich, 
mazurskich. Będąc w liceum pedagogicznym, Teresa – młoda, 
piękna, inteligentna dziewczyna poznała Armina. Syn Grety 
i Ottona, Mazur mówiący biegle po niemiecku i po polsku, 
dorastający bez ojca, który zginął na wojnie, służąc w We-
hrmachcie. Wychowany na prostego piekarza, ewangelik. To 
była wielka miłość, jednak nietolerowana przez jej rodziców. 
Dużo czasu i wiele upokorzeń musieli znieść, szczególnie 
wrażliwa jedynaczka, aby się pobrać. Armin przeszedł na ka-
tolicyzm, by móc poślubić ukochaną. Ich małżeństwo nie było 
bajką. Terenia wyprowadziła się z Zalca, urodziła dwie córki, 
została nauczycielką, później dyrektorem Szkoły Podstawo-
wej w Zalcu. Całe życie jeździła do rodziców ze swoimi cór-
kami, Eweliną i Magdą. Józef zmarł szybko, Regina dożyła 94 
lat. Teresa jest silną kobietą po swojej mamie Reginie. Nieste-
ty, historia się powtórzyła. Armin wpadł w alkoholizm, nikt 
nie był w stanie mu pomóc, nie wiedział jak. Zmarł wcześniej 
od swojej mamy Grety, jednak do ostatnich dni się nią opieko-
wał. Był wrażliwym Mazurem, który się pogubił. 

Ja, Magda opisująca tę historię, wspominam swoje dzie-
ciństwo, wieś mazurską, moich dziadków, gołębie włosy 
dziadka Józefa i ojca Armina. Patrzę, jak bardzo jestem po-
dobna do babci Reginy i mojej 74-letniej mamy Teresy… 

Jestem nauczycielem historii i robię to z pasją, bo wiem, 
po kim to mam.

Szkoła wiejska w Urżankach (trzecia od lewej na górze – Teresa)

Teresa na koniu w Zalesiu

Armin w piekarni w Mrągowie

Teresa, Armin i Ewelina w Zalesiu
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W krêgu
ogniska domowego

na Warmii i Mazurach

Osoby, przedmioty, relacje
na warmiñsko-mazurskiej wsi XX wieku

Opowiadania wybrane

Fragmenty dziennika pszczelarskiego

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

Pasza CJ 100,00
Pasza DJ 90,00
Śruta sojowa (1dt) 350,00
Śruta rzepakowa (1dt) 260,00

De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1 25 kg/56 zł
Brojler 2 25 kg/54 zł
Odchów 1 25 kg/52 zł
Odchów 2 25 kg/51zł
Nioska towarowa 25 kg/52 zł
Drób wodny 25 kg/58 zł

De Heus-Stendera Lubawa trzoda
Prestarter MPU 4% Mammy 
Perfekt 20 kg/75 zł

Prestarter MPU C 25 kg/66 zł
Konc.HGC Junior 25 kg/100zł
Konc.HGC Super 25 kg/88zł
Premiks Starter 2,5% 25 kg/189zł
Premiks Grower/Tucznik 2,5% 25 kg/154

De Heus-Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk 20 kg/190 zł
Ekono Milk 20 kg/171 zł
West Milk 20 kg/149 zł
Kaliber Starter 25 kg/53 zł
Kaliber Junior 25 kg/52 zł
Krowimix 18 Basic 25 kg/39 zł

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie zł/dt

Produkty SANO
Laktoma 63,00
Meggi 35 95,00
Mleko Milsan 167,00
Protamilk Complite 87,00
Protamino Forte 87,00
Protamino Matra 77,00
Protamino Piggi 97,00
Profisan 161,00

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

Pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat 332,00
Prestarter 1 250
Starter Standard 202

Produkty SANO (zł/dt)
Laktoma 248,00
Mleko Milsan 708,00
San Bull 320,00

Pasze dla bydła (zł/dt)
Krówka 170,00
Lactoma 248,00
Opas 254,00
Keno 154,00
Cielak 1 216,00
Cielak 2 200,00

Pasze dla drobiu (zł/dt)
Brojler 2 224,00
Brojler 3 216,00
Koncentrat 35 300,00
Kurka z podwórka 212,00

Inne (zł/dt)
Otręby przenne 152,00

Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa

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

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 bez GMO 170,50
Agro TOP 20 bez GMO 178,00
Agro TOP 22 bez GMO 181,00
Agro TOP 24 bez GMO 194,50
Agro 18 bez GMO 180,50
Agro 19 bez GMO 192,00
Agro 21 bez GMO 198,00
Agro 23 bez GMO 200,50
Agro Finezja 22 bez GMO 220,50
Agro Extra Energia bez GMO 235,50
Agro Delicja bez GMO 293,00
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 168,50
Agro TOP 20 176,00
Agro TOP 22 185,00
Agro TOP 24 192,00
Agro Perfect 18 178,50
Agro Perfect 19 190,00
Agro perfect 21 196,00
Agro Perfect 23 198,50
Agro Finezja 22  213,50
Agro Werwa (GMO) 396,00
Agro Delicja 287,00

mieszanka dla cieląt (zł/dt)
Agro Smakuś 215,50
Agro Musli KPP 236,50
Agro Starter 207,00
Agro Kadet 198,50
Agro MH 179,00
Agro Top CJ bez GMO 192,00

koncentraty (zł/dt)
Maximus 38 MH 259,00
Maximus 38 264,00

korektory (zł/dt)
Agro Mix 26 bez GMO 212,00
Agro Mix 28 bez GMO 218,00
Mikor 38 259,00
Mikor 40 Protect 251,00
Promotor Activ 38 248,00
Promotor Activ 43 282,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego (zł/dt)
BullStar Progres 246,00
BullStar Strong 234,50

kurczęta hodowlane (zł/dt)
Kurka 1 59,00
Kurka 2 56,63
Kurka 3 54,63

indyki (zł/dt)
Indyk Vit Starter 75,75
Indyk Vit Grower 71,25
Indyk Vit Finiszer 66,25

drób wodny (zł/dt)
Gęś / Kaczka 1 60,13
Gęś / Kaczka 2 55,88

preparaty mlekozastępcze (zł/dt)
Agrorac 1 1220,00
Agrolac Excellent 1158,00
Agrolac Komfort Plus 870,00
Agolac Len 745,00

premiksy (zł/dt)
VitAgro Repro Max 890,00
VitAgro SomiFix 630,00
VitAgro Smart 735,00
VitAgro Elita 665,00
VitAgro TMR 435,00
VitAgro Standard 475,00
VitAgro Zasuszenie 630,00
VitAgro Gladiator 425,00
Vit Agro CJ Max 530,00
VitAgro Silver Efekt  435,00    
VitAgro Silver Somat  495,00    
VitAgro Karot 570,00
RumBa Active  625,00    
KillAcid  535,00    
Agro Bufor Tytan  435,00    
Agro Bufor Max S.C. 365,00
Agro Bufor 338,00
MycoKill 680,00
Agro Fat 1131,50
Calcium Koncept 148,00
VitAgro Przygotowanie 890,00
VitAgro Lakto Somat 530,00
VitAgro Rozród 640,00

Pasze dla kur niosek (zł/dt)
Kurka Nioska 57,00
Kurka Nioska Gospodarska 52,00
Kurka Nioska Zgrodowa 57,25
Koncentrat sojowy dla kur niosek 52,50

Premiksy dla kur niosek (zł/dt)
KokoVitAgro 92,00

Kurczak brojler farmerski (zł/dt)
Brojler Starter 64,25
Brojler Grower 60,25
Brojler Finiszer 59,50

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

Power Starter (25kg) 112,00
Otręby pszenne 180,00
Power tucznik (25kg) 104,00
Provit L (25kg) 99,00
Provit P (25 kg) 105,00
Provit T (25kg) 99,00
Śruta rzepakowa 260,00
Śruta sojowa 350,00

CEny PAsz (12.09.2022 r.)

Bieżące Informacje nr 10 [394]  n  Październik 202228

agrorynek



cenY śroDkÓW ocHronY rośLin (12.09.2022 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

Spółdzielnia Ogrodniczo-
-Pszczelarska w Giżycku

Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec

P.U.-H. „CHEMIROL”
Bartoszyce

ZRiO „Agroplon”
Bartoszyce 

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY

Cevino 500 s.c. 1l 258,00 1l 267,00

Galaxo 150 WG 0,2 kg 128,80

Buster 100 EC 1l 68,00

Desperado 500 S.C. 5l 131,61

Saper 500 s.c. 1l 145,50

Chwastox Extra  300 SL 1 l 35,00

Chwastox Turbo 340 SL 1 l 39,50

Fundamentum 700WG 30 g 65,00

Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 37,00

Roundup 360 plus 1l 75,99

Roundap Flex 1l 105,00 1l 75,94

Halvetic 180 SL 5l 195,00 10l 378,28 5 l 194,00

FUNGICYDY

Makler 250 ES 1l 105,79
Atropos 500EC 1l 62,41
Aspik 250E 1l 158,68
Porter 250EC 1l 117,57 1l 114,30
Kendo 50 EW 1l 363,81 1l 360,00
X met 100 SL 1l 185,00
Kier 450 S.C 5l 869,61
Infinito 687,5SC 1l 125,00
Ambrossio 500 S.C. 5l 594,51 5l 638,00

INSEKTYCYDY

Los Ovados 200SC 100 g 32,58

Aceptir 200 SE 1 l 280,65

Delmetros 100 s.c. 100 ml 22,95

ZAPRAWY i regulatory

Triter 0,5 FS 500 ml 54,80

Syrius 02WS 0,3 kg 25,00   

Orius Extra 02WS 0,9 kg 60,00   

Orius Extra 250EW

Madron 0,5 FS 500 ml 156,00

Flutrix 0,5 FS 500 ml 47,55

Mepik 300SL 1 l 77,62

Regullo 500 EC 1 l 219,28

INNE

Antywylęgacz CCC 750 SL 5l 52,00
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Publikacje dostępne u doradców w Zespołach Doradców oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.

noWości WYDaWnicze
Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w produkcji ziół w Europie. W kraju ziołami zajmuje się ok. 20 tys. go-

spodarstw rolnych. Statystyczna uprawa ma od 0,5 do 2,5 ha, ale są i większe liczące 6-10 ha. Na rynki zachodnie 
trafia ok. 80 proc surowca zielarskiego. Produkcja ziół to dziedzina perspektywiczna, co sprawia, że zaintereso-
wanie ziołolecznictwem jest coraz większe. Wynika to między innymi z mody na zdrowy i ekologiczny styl życia, 
a także przekonanie, że rośliny zielarskie pozwalają długo zachować sprawność i dobre samopoczucie. Ludzie 
coraz chętniej sięgają po leki ziołowe także ze względu na to, że są tańsze od leków syntetycznych. Analiza rynku 
leków roślinnych wskazuje, że około 80% ludności na świecie korzysta z terapii opartych na roślinach leczniczych. 
Polska zajmuje pod tym względem drugie miejsce w Europie. Zapotrzebowanie na leki ziołowe rośnie nie tylko 
wśród osób starszych, ale i młodych, które częściej niż kiedyś zapadają na choroby cywilizacyjne (choroby serca, 
układu krążenia, nerwowego czy trawiennego). Preparaty ziołowe mają właściwości osłonowe, regulują przemia-
nę materii, zmniejszają podatność na stres, wzmacniają system immunologiczny, niwelują ne-
gatywny wpływ substancji toksycznych. Surowcem zielarskim roślin jest ta część rośliny, która 
zawiera najwięcej substancji biologicznie czynnych. Należą do nich związki chemiczne (związki 
biologicznie aktywne), jak glikozydy, alkaloidy, garbniki, olejki eteryczne, antocyjany, śluzy, sa-
poniny, flawonoidy, gorycze, które ze względu na specyfikę działania mają różne zastosowanie.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SUROWCÓW ZIELARSKICH
W POZAŻYWNOŚCIOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

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

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2022 r.

Jadwiga Weisbrod

cenY śroDkÓW ocHronY rośLin (12.09.2022 r.)

Nazwa środka ochrony
roślin

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

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

HERBICYDY
Huzar ACTV 387 OD 5 l 720,00 5 l 720,00
Fenoxin 110EC 1 l 199,00 1 l 148,00 1 l 150,00
Fundament 700 WG 0,3 kg 60,00 38 g/150 g 69/340. 38 g 70,00
Galaper 200EC 1 l 109,00 1 l/5 l 70/360. 1 l 70,00
Major 300SL 1 l 89,00 1 l 136,00
Tristar 50SG 0,3 kg 35,00
Chwastox Turbo 340 SL 5 l 290,00 5 l 291,00
Maister POWER 42,5 OD 5 l 820,00 5 l 820,00
Mustang forte 195SE 1 l 69,00 1 l 75,00 1 l 76,00
Fusilade Forte 150 EC 1 l 129,00
Puma Uniwersal 069 EW 1 l 139,00 5 l 680,00 5 l 678,00

FUNGICYDY
Ambrossio 500 S.C. 1 l 219,00 zł 1 l 130,00 1 l 129,00
Atropos 500 S.C. 1 l 154,00 zł 1 l 80,00 1 l 80,00
Tarcza Łan 250 EW 1 l 69,00 1 l 98,00 1 l 99,00

INSEKTYCYDY
Coragen 200 S.C. 50ml 85,00
Apis 200SE 0,25 kg 295,00 1 l 295,00 1 l 298,00
Delmetros 100 S.C. 1 l 185,00 100 ml 49,00
Mospilan  20 SP 80 g 60,00

ZAPRAWY I REGUlATORY
Mepik 300SL 1 l 80,00 1 l 80,00 1 l 80,00
Toprex 375SC 5 l 1560,00 5 l 1550,00
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cenY SkUpU ŻYWca (zł/kg) (12.09.2022 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy

OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu

Żywiec wieprzowy
Strefa niebieska – 7,60 zł + VAT,

Strefa różowa – 7,40 + VAT,
Strefa czerwona – 7,20 + VAT 

– WBC kl. E – 9,90 - 10,20 + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa 0:
jałówki – śr. 14,00
buhajki – śr. 13,25

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R – 22,50

byki pow. 300 kg R – 21,50

jałówki: brak skupu
byki /HF/: 11,00-12,00 zł + VAT

byki mięsne: brak skupu

ŻYWIEC KROWY śr. 13,62 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 20,20 brak skupu

CEny sKuPu MLEKA (12.09.2022 r.)

Spółdzielnia

Cena 
w zł. 

za jedn. 
tłuszczu

Cena 
w zł. 

za jedn. 
białka

Dopłata 
w zł. 

za klasę 
Extra

Średnia 
cena 

wypłacona 
za miesiąc 

/brutto/

Dopłata
za

wielkość
dostawy

Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo 2,48   

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M. Mrągowo 2,51

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”

Oddział w Lubawie
0,11 0,10 0,10+0,05 2,65 0,10-0,22

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

za kontr użytkowości.

śreDnie cenY TarGoWiSkoWe (w zł) (12.09.2022 r.)

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

Biskupiec    150-200 1,00-1,20

Ełk 140 125 138 130 0,90-1,20

Giżycko    150-170 0,80-0,90

Olecko 140 120 125 100-120 0,80-1,20

Orneta 1600 1600 1300 200 1,00

Pisz    200 0,60-1,20

Szczytno    225 0,90
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Nazwa

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

Agro-Produkt M. Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H S. Bartkowski, 
Lidzbark

„Amiga” sp. z. o.o 
Kętrzyn”

„Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec”

Roślinna Apteka
Teresa Nowak – Ełk

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak
P.A. Michalak Szczytno

Chemirol Bartoszyce

Zaopatrzenie Rolnictwa i Ogrodnic-
twa „Agroplon” Bartoszyce

Agro-Małdyty sp. z.o.o

„BAY WA” Nowa Wieś  
14-400 Pasłęk”

P.H.U. „Biochem” Wiesław Musiał

P.H.U Szypulski Wojciech, Kuce 9, 
13-111 Janowiec Kościelny
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cenY USłUG roLniczYcH (12.09.2022 r.)

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

Orka pług 4-skibowy 200/godz 300/godz. 280,00/ha

Orka 4 skiby pług obrotowy 360/godz.

Roztrząsanie obornika 225/godz.

Transport 1-przyczepa 150-200/godz 200/godz.

Transport 2-przyczepy 230/godz.

Siew kukurydzy 250/ha 180,00/ha

Najem ciągnika 210/godz.

Siew nasion kukurydzy 6rz. Gesperado 6 rzędów/ha 330/ha

Siew zbóż 210,00/ha

Wysiew nawozów 210/godz.

Rozwożenie wapna z załadunkiem 50,00/tona

Kultywator 200/godz

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 360/godz.

koszenie kosiarką rotacyjną 235/godz. 180,00/ha

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana 19,37-23,72/ha

Wypożyczenie ciągnika 125/godz. 150,00/godz

Podsiew traw siew.VERDO 320/ha 230,00/ha

Talerzowanie 200/godz. 320/godz.

Ładowarka/cyklop 200/godz. 210/godz. 160,00/godz

Koparka 250/godz.

Równarka 150/godz.

Zestaw niskopodwoziowy 200/godz.

Kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy) 550/godz.

Odwóz kiszonki 4 t 200/godz.

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 55zł/szt

Zbiór zielonek 700-750/ godz. 330,00zł od przyczepy

Sieczkarnia 8 rzędowa ha+2 odwozy 1500/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa+ 2 odwozy 1500/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa godz. 1000/godz

Sieczkarnia 8 rzędowa godz. 1000/godz

Roboczogodzina warsztat 100/godz

Rębak z obsługą 200/godz

Rębak wynajem 500/godz

Wywóz + rozrzutnik 225zł/godz

Gnojowica 2000l 210zł/godz

Gnojownica 4000l 245zł/godz

Wysiew nawozu-wapno 210zł/godz
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Wypadki przy pracy rolniczej zdarzają się często. Na szczęście odnotowuje się trwałą tendencję spadkową w tym zakresie 
(24 008 wypadków w 2012 roku i 12 088 w 2021 roku), choć rok 2021 wyłamał się spod tej reguły w stosunku do roku 
poprzedniego. W 2021 roku zgłoszono do KRUS 12 088 wypadków, czyli o 10,02% więcej niż w roku 2020. Najwięcej 
wypadków odnotowano w grupach: „upadek osób” – 4 812 poszkodowanych, „pochwycenie lub uderzenie przez ruchome 
części maszyn i urządzeń” – 1 221 poszkodowanych, „uderzenie, przygniecenie, bądź pogryzienie przez zwierzęta” – 1 130 
poszkodowanych.

mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 
I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Cykl trzech artykułów, który niniejszy ar-
tykuł otwiera, poświęcony został zasadom 
bezpiecznej i higienicznej pracy zmniejsza-
jącym ryzyko wystąpienia rodzajów wy-
padków, wskutek których w 2021 roku by-
ło najwięcej poszkodowanych.

Warto zaznaczyć, że przez ostatnie 28 lat 
wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków 

przypadająca na 1 000 ubezpieczonych) spadł o 16,2% (z 24,6% 
do 8,4%), a liczba wypadków śmiertelnych o ponad 85%. Na 
poprawę bezpieczeństwa z pewnością wpłynęły liczne działa-
nia prewencyjne podejmowane przez KRUS, PIP, ośrodki do-
radztwa rolniczego, samorządy terytorialne i inne jednostki. 
Zmieniła się ponadto struktura gospodarstw – gospodarstwa 
częściej są jednokierunkowe, wyposażone w nowe maszy-
ny i urządzenia o wysokim standardzie bezpieczeństwa. I, co 
ważne, troska o bezpieczne warunki pracy w gospodarstwie 
najczęściej nie wymaga dużych nakładów finansowych. Pro-
ste, niekosztowne rozwiązania i zasady postępowania prowa-
dzą do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa przy wykony-
waniu czynności gospodarskich.

Czym jest wypadek przy pracy rolniczej?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. t.j. poz. 
933 ze zm.), jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną ze-
wnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności 
związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, albo pozo-
stających w związku z wykonywaniem tych czynności:
n na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony pro-

wadzi lub, w którym stale pracuje, albo na terenie gospo-
darstwa bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem 
rolnym lub

n w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa 
rolnego, albo w drodze powrotnej lub

n podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolne-
go zwykłych czynności związanych z prowadzeniem dzia-
łalności rolniczej, albo w związku z wykonywaniem tych 
czynności lub

n w drodze do miejsca wykonywania czynności, o którym 
mowa powyżej, albo w drodze powrotnej.

W rolnictwie występuje wysoki stopień zagrożenia wy-
padkami przy pracy. Duża wypadkowość spowodowana jest 
przede wszystkim złożonością prac wykonywanych w gospo-

darstwie rolnym. Główne przyczyny wypadków to: niewłaści-
wa organizacja pracy, niewłaściwy stan maszyn i urządzeń, 
narzędzi i obiektów budowlanych, nieprawidłowe postępowa-
nie rolnika spowodowane głównie niedostateczną koncentracją 
uwagi na wykonywanej czynności, zły stan nawierzchni po-
dwórzy, ciągów komunikacyjnych, nieprawidłowe wchodzenie 
i schodzenie z maszyn rolniczych.

Jak uniknąć wypadku wskutek upadku?

I. Prace na wysokościach i w zagłębieniach
Farbą w czarno-żółte pasy (lub specjalną taśmą o tych kolo-

rach) oznaczamy otwory zrzutowe, pomosty, wyloty schodów. 
Aby zapobiec upadkom z wysokości, pomosty, włazy, otwory 
i schody powinniśmy wyposażyć w poręcze ochronne (barier-
ki). Najbardziej bezpieczne są schody o kącie nachylenia 30° 
stopniach o wysokości 17 cm i głębokości ok. 29 cm. 

Drabiny przenośne należy ustawiać na równym, utwardzo-
nym podłożu. Kąt nachylenia nie może przekraczać 65°-75°. 
Nie wolno opierać ich o otwierane bramy, czy drzwi. Drabi-
na powinna wystawać ok. 0,75 m ponad powierzchnię, o któ-
rą się opiera. Wchodzić i schodzić należy zawsze przodem do 
szczebli. Bezpieczne są drabiny posiadające atest, kupowane 
w sklepach, z zabezpieczeniem chroniącym przed przewróce-
niem (u góry specjalne haki zaczepowe, na dole ostre kolce do 
wbicia w ziemię). 

Przed wejściem do zbiorników, takich jak szamba, zbiorni-
ki na gnojowicę i silosy, należy je przewietrzyć celem usunię-
cia szkodliwych gazów. Osoby wchodzące do takich zbiorni-
ków bezwzględnie muszą być wyposażone w aparat tlenowy 
oraz szelki bezpieczeństwa zaczepione na linie służącej ewa-
kuacji w przypadku zagrożenia. Do asekuracji konieczna jest 
obecność co najmniej jednej dorosłej osoby pozostającej na ze-
wnątrz zbiornika. 

Wykonując wykopy ziemne konieczne są zabezpieczenia 
przed osunięciem ziemi, a na powierzchni powinny być usta-
wione barierki chroniące przed wpadnięciem do wykopu lu-
dzi i zwierząt. 

ochrona zdrowia i życia rolnika – dla ograniczenia 
wypadków przy pracy rolniczej – cz. 1 „upadek osób”

KRUS od wielu lat prowadzi kampanie prewencyj-
ne poświęcone upadkom, mające na celu zwiększenie 
świadomości mieszkańców wsi na temat tej najczęst-
szej grupy wypadków w rolnictwie. Od 2013 roku pro-
wadzona była kampania „Upadek to nie przypadek”. 

Obecnie ewoluowała
ona w kampanię:
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II. Podwórze
Wskazane jest zachowanie ładu i porządku – nawierzch-

nia powinna być wyrównana i utwardzona; wystające z ziemi 
przedmioty powinny być w widoczny sposób oznaczone (np. 
czarno-żółtą taśmą), inne (np. korzenie) usunięte; nie pozosta-
wiamy porozrzucanych narzędzi; śmieci, odchody zwierząt 
powinny być składowane w wyznaczonych do tego celu miej-
scach; otwory technologiczne (studzienki, zbiorniki, szamba) 
powinny być zabezpieczone pokrywami, a większe z nich ba-
rierkami ochronnymi oraz zamykanymi na klucz pokrywami. 
Podwórze powinno być ponadto dobrze oświetlone.

III. Budynki
Budynki powinny być utrzymywane w taki sposób, by nie 

miały ubytków w fundamentach, ścianach, stropach, dachach. 
Wskazane jest, aby wejścia do budynków inwentarskich po-
zbawione były progów, a jeśli one występują powinny być wy-
raźnie oznaczone, np.: taśmą lub pomalowane farbą w czarno-
-żółte pasy. Dobrze, gdy pomieszczenia posiadają równomier-
ne oświetlenie, a włącznik prądu znajduje się przy wejściu do 
pomieszczenia. 

IV. Transport 
Należy przyjąć i stosować następujące zasady:

n nieprzewożenia ludzi na ładunku, błotnikach, zaczepach, 
burtach maszyny;

n niedopuszczania do wsiadania i wysiadania osób w czasie 
jazdy;

n niezezwalania nikomu na wchodzenie na zaczepy, ramy i in-
ne części ciągnika lub maszyn rolniczych w czasie pracy.

Co zrobić jak wydarzy się wypadek?

1. Należy przede wszystkim opanować emocje i działać racjo-
nalnie.

2. Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zadbać o bezpie-
czeństwo osób poszkodowanych i udzielających pomocy.

3. Poszkodowanemu należy udzielić pomocy stosowanie do ro-
dzaju zagrożenia (np. odciągnąć od maszyny, odłączyć od 
źródła prądu, ułożyć i przykryć chorego, założyć opatrunek, 
wykonać sztuczne oddychanie itp.) oraz niezwłocznie we-
zwać pomoc lekarską.

4. Lekarza wezwanego do udzielenia pomocy poinformować 
o okolicznościach wypadku. Jeśli lekarz uzna za niezbęd-
ne przeprowadzenie badań do ustalenia zawartości alkoho-
lu lub substancji odurzających i psychotropowych w orga-
nizmie, poszkodowany powinien poddać się takiemu ba-
daniu. Odmowa jest podstawą do niewypłacenia odszko-
dowania.

5. Wypadek należy zgłosić bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż 6 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia, w naj-
bliższej jednostce KRUS. Miejsce i przedmioty związane 
z wypadkiem należy w miarę możliwości zabezpieczyć do 
czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika Kasy.

Źródła:
- Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Poradnik dla rolników 
i przedsiębiorców rolnych, MRiRW, Warszawa 2021.

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników (Dz. U. z 2022 r. t.j. poz. 933 ze zm.).

- www.krus.gov.pl.

Do każdej pracy należy używać dostosowanych do jej 
rodzaju środków ochrony indywidualnej, tj. odzieży 
przylegającej do ciała, nieposiadającej luźnych, wy-
stających elementów, obuwia przylegającego do kost-
ki o podeszwie protektorowanej, rękawic, okularów.

Zapraszam do udziału w wydarzeniach organizowanych przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie, które popularyzują wiedzę nt. bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy w rolnictwie. 

Łącząc wysiłki organizacyjne i merytoryczne z OT KRUS 
w Olsztynie, proponujemy Państwu szkolenia poświęcone tej te-
matyce, udział w licznych konkursach wiedzy, w tym również 
w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP 
w Rolnictwie (eliminacje powiatowe marzec-maj 2023 r.). W mie-
siącach czerwiec-lipiec 2023 r. będziemy na polach w każdym 
powiecie – Dni Pola to też rozmowy o bezpiecznej pracy ma-
szynami.

Pozostałe formy przygotowane dla Państwa to, m.in.: pokazy 
kalibracji opryskiwaczy polowych wraz z niezbędnymi informa-
cjami o bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin, pokazy 
dot. zasad przeprowadzania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

Informacje o naszych działaniach są dostępne u każdego do-
radcy gminnego, na stronie internetowej wmodr.pl oraz profi-
lu Facebook.
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Powszechny Spis Rolny (PSR) został przeprowadzony na terytorium Polski w okresie od 1 września do 30 listo-
pada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spisem rolnym, jako badaniem pełnym, zostały objęte 
gospodarstwa rolne, których użytkownikami były osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne) oraz osoby prawne
i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
 

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Wyniki powszechnego Spisu rolnego 2020
w województwie warmińsko-mazurskim

Zwierzęta gospodarskie

Dane zebrane w spisie rolnym pokazują duży wzrost 
liczebności pogłowia drobiu, która w okresie 2010-2020 wzrosła 
o 28,3% (w Polsce o 29,6%) i w 2020 r. przekroczyła 9,6 mln 
sztuk. Zwiększenie liczebności drobiu spowodowane było 
systematycznym rozwojem sprzedaży drobiu na rynkach 
zagranicznych. Polska znalazła sie na pozycji lidera w produkcji 
żywca drobiowego w Unii Europejskiej i była w światowej 
czołówce eksporterów mięsa drobiowego.

Udział województwa w krajowym pogłowiu bydła zwiekszył się 
nieznacznie z 7,6% w 2010 r. do 7,7% w 2020 r. Średnia obsada bydła 
na 100 ha użytków rolnych w 2020 r. wyniosła 45 sztuk (w Polsce 
42 sztuki) i była większa o 2 sztuki od notowanej w 2010 r.

Spadek odnotowano w pogłowiu świn, którego liczebność 
w okresie dziesięciu lat zmniejszyła sie o 44 tys. sztuk, tj. 
o 6,8% (w Polsce o 26,9%). Spadek pogłowia świń wynikał 
głównie z niskiej opłacalności tuczu i występowania ognisk 
afrykańskiego pomoru swiń (ASF).

W zwiazku z ogólnopolskim wzrostem liczebności drobiu 
udział województwa w krajowym pogłowiu drobiu utrzymał 
się na poziomie 4,3%. Średnia obsada drobiu na 100 ha użytków 
rolnych w 2020 r. wyniosła 896 sztuk (w Polsce 1 511 sztuk) 
i była większa o 147 sztuk od notowanej w 2010 r.

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wykazały, że na tere-
nie województwa warminsko-mazurskiego nastapiło zwieksze-
nie pogłowia drobiu i bydła oraz zmniejszenie pogłowia świń 
w porównaniu z wynikami spisu przeprowadzonego w 2010 r.

Wzrost odnotowano również w liczebności bydła, która w po-
równaniu z wynikami spisu z 2010 r. zwiększyła się o 11,5% 
(w Polsce o 9,9%) i w 2020 r. wyniosła 485,0 tys. sztuk.

Udział województwa w krajowym pogłowiu świń zwiększył 
się z 4,4% w 2010 r. do 5,6% w 2020 r. Średnia obsada świń na 
100 ha użytków rolnych w 2020 r. wyniosła 58 sztuk (w Pol-
sce 75 sztuk) i była mniejsza o 9 sztuk od notowanej w 2010 r.

Informacje nt. PSR 2020 zamieszczane są na stronie https://spisrolny.gov.pl

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie
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Klimatyczny bilans wodny

O wystąpieniu suszy decyduje cały 
kompleks warunków meteorologicznych 
i glebowych. W Systemie Monitoringu Su-
szy warunki meteorologiczne powodujące 
suszę są określane za pomocą klimatycz-
nego bilansu wodnego (KBW). KBW wy-

raża różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym, a ewapotran-
spiracją potencjalną. Opad atmosferyczny jest mierzony na sta-
cjach meteorologicznych, natomiast wartość ewapotranspiracji 
potencjalnej (wyrażającej w przybliżeniu zdolność wyparowa-
nia wody z dobrze uwilgotnionego trawnika) oblicza się wy-
korzystując metodę Penmana.

System monitoringu suszy rolniczej

System Monitoringu Suszy Rolniczej został opracowany 
i uruchomiony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznaw-
stwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB), 
ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty 
spowodowane suszą w uprawach uwzględnionych w „Usta-
wie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt go-
spodarskich w Polsce”.

Podstawą opracowania systemu są wieloletnie doświadcze-
nia IUNG-PIB w zakresie budowy modeli prognoz plonów 
oraz unikatowa w skali Europy i świata baza danych glebo-
wych charakteryzujących w skali kraju zróżnicowanie retencji 
wodnej siedliska glebowego. 

Opracowany System zawiera aplikacje komputerowe inte-
grujące dane meteorologiczne, potrzebne do obliczenia klima-
tycznego bilansu wodnego (KBW) oraz dane z cyfrowej mapy 
glebowo-rolniczej, obrazującej przestrzenne zróżnicowanie re-
tencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb. Przy wy-
znaczaniu obszarów zagrożonych suszą rolniczą dla poszcze-
gólnych upraw w SMSR uwzględniane są dwa czynniki: wa-
runki pogodowe i podatność gleb na suszę.

Aplikacja do szacowania suszy

W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządze-
nie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów re-
alizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację. Produ-
cent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji Profilem Zaufa-
nym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, 
w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wska-
zuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą. Aplika-
cja przyjmuje kolejne zgłoszenia upraw rolnych dokonywane 
przez tego samego producenta rolnego. W protokole oszacowa-

nia szkód aplikacja automatycznie wylicza szkody spowodo-
wane przez suszę. Po zatwierdzeniu przez producenta rolnego 
ostatniego zgłoszenia upraw rolnych Profilem Zaufanym, pro-
tokół jest wysyłany do Urzędu Wojewódzkiego do zatwierdze-
nia przez Wojewodę. Należy pamiętać, że sporządzanie proto-
kołu odbywa się wyłącznie poprzez aplikację, tzn. bez udzia-
łu komisji gminnych szacujących straty, powołanych zarządze-
niami właściwego miejscowo Wojewody.

Wniosek o szacowanie szkód spowodowanych wystąpie-
niem suszy można złożyć do dnia 15 października roku wy-
stąpienia suszy. Jeśli straty w gospodarstwie będą niższe niż 
30%, aplikacja odrzuci protokół, podając informację, iż „ustalo-
ny w protokole poziom strat poniżej 30% nie spełnia wymogów 
do ubiegania się o pomoc publiczną”. Należy pamiętać o warun-
ku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw w go-
spodarstwie rolnym. Link do aplikacji: aplikacje.gov.pl/app/susza/

Tegoroczne warunki pogodowe czyli:

n wysokie usłonecznienie 
n duża prędkość wiatru 
n niska wilgotność powietrza 
n wysoka temperaturę powietrza 
n małe opady atmosferyczne 
n wysoka ewapotranspiracja potencjalna 

sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody 
powodujący suszę wśród monitorowanych roślin uprawnych.

W ostatnim okresie raportowania sporządzanego przez 
IUNG, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego 
(KBW) dla wszystkich województw była ujemna. Susza rolni-
cza wystąpiła na terenie 8 województw, w tym w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. 

Deficyt wody stwierdzono na terenie centralnej części Po-
jezierza Mazurskiego. Susza wystąpiła w 10 powiatach (szczy-
cieńskim, piskim, bartoszyckim, braniewskim, giżyckim, lidz-
barskim, mrągowskim, kętrzyńskim, nidzickim, olsztyńskim). 
Zasięg suszy wystąpił w 5 monitorowanych uprawach kukury-
dzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, krzewów owocowych, 
ziemniaka, roślin strączkowych.

Źródła:
- www.gov.pl
- www.iung.pl

Susza rolnicza
Zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, suszę ozna-
czają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 
września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków 
lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

mgr inż. Barbara Mieczkowska 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

KBW [mm]  
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Organizowane przez Ośrodek, już od nie-
mal 30 lat, targi i wystawy wpisały się 
na stałe w kalendarz najważniejszych im-
prez targowych organizowanych na War-
mii i Mazurach. Wydarzenia te są postrze-
gane przez wielu wystawców jak i samych 
zwiedzających jako spotkania, na których 
„trzeba być”. 

Decyzja WMODR o zmianie miejsca organizacji tego wyda-
rzenia podyktowana była strategią rozwojową Ośrodka i plana-
mi związanymi z dalszą działalnością wystawienniczo-targo-
wą. Ta kluczowa dla Ośrodka lokalizacja zapewnia atrakcyjną 
przestrzeń do organizacji przedsięwzięć wpisujących się w mi-
sję Ośrodka oraz wydarzeń, które przez lata wypracowały so-
bie markę i prestiż w branży.

Targi Rolnicze, od wielu lat stanowią doskonałą okazję do 
spotkań, wymiany poglądów, doświadczeń i zdobywania wie-
dzy z zakresu nowych technologii rolniczych wśród rolni-
ków i mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. 
Są również miejscem popularyzowania innowacji w rolnic-
twie oraz zdobywania inspiracji w podejmowaniu nowych wy-
zwań, w kreowaniu trendów służących poprawie warunków 
życia na terenach wiejskich oraz podnoszeniu konkurencyjno-
ści polskiego rolnictwa, poprzez bezpośredni kontakt wystaw-
ców, producentów i konsumentów.

Na terenie Lądowiska w Gryźlinach swoją bogatą ofertę za-
prezentowali producenci nie tylko z naszego województwa. Na 
targach zaprezentowało się ponad 200 wystawców z całej Pol-
ski, których stoiska zajęły rekordową powierzchnię – prawie 
6 tys. metrów kwadratowych. Dzięki pięknej wrześniowej au-
rze z szeroką ofertą wystawców zapoznało się ponad 55 tys. 
zwiedzających. 

W dniach 3-4 września br. odbyły się Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”. To już dwudziesta ósma odsłona 
targów, które po raz pierwszy odbyły się w nowej lokalizacji – na terenie Lądowiska w Gryźlinach. Równolegle z targami 
odbywały się wydarzenia towarzyszące – Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz IV Forum Innowa-
cji „Głód jakości”.

mgr Mirosław Fesnak 
Kierownik Sekcji Wydawnictw i Informacji

XXViii Jesienne Targi rolnicze
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Na targach zaprezentowany został szeroki asortyment no-
woczesnych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Można 
było kupić krzewy ozdobne i owocowe, a także kwiaty rabato-
we i balkonowe oraz powszechnie nasadzane krzewy i drze-
wa iglaste. Nie zabrakło szerokiego wachlarza rozsad warzyw 
i ziół, nasion rolniczych i ogrodniczych, mieszanek traw traw-
nikowych i pastewnych oraz nawozów, preparatów opartych na 
technologii efektywnych mikro organizmów i środków ochro-
ny roślin, chętnie kupowanych przez działkowców i właścicieli 
przydomowych ogródków. Odwiedzający targi ze strony spe-
cjalistów mogli uzyskać pomoc na temat sposobu pielęgnacji ro-
ślin czy zagospodarowania i aranżacji przestrzeni w ogrodzie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje instala-
cji wykorzystujących odnawialne źródła energii, które w ostat-
nich latach znajdują zastosowanie, zarówno w gospodarstwach 
rolnych, jak i domach jednorodzinnych. Specjaliści z tej bran-
ży udzielali fachowych porad, jak żyć zdrowo, bezpiecznie 
i oszczędnie, prezentując kolektory słoneczne, panele fotowol-
taiczne i inne urządzenia przyczyniające się do zminimalizo-
wania kosztów ponoszonych na energię elektryczną i cieplną.

Zgodnie z tradycją nie zabrakło twórców rękodzieła, sztuki 
ludowej oraz smacznej kuchni regionalnej. Zaprezentowana zo-
stała szeroka gama ręcznie wykonanych produktów zarówno 
użytkowych, jak i artystycznych począwszy od biżuterii oraz 
kompozycji wykonanych na bazie ziół, przez galanterię drew-
nianą, po robótki szydełkowe i wyroby z wikliny.

Na miłośników swojskiego jedzenia czekały domowe wę-
dliny, smalec ze skwarkami i świeży, wiejski chleb – wszyst-
ko według tradycyjnych, regionalnych receptur. Nie zabrakło 
również miodów pozyskanych z warmińsko-mazurskich pa-
siek. W dbałości o bezpieczeństwo kupujących sprzedawcy po-
siadali odpowiednie zezwolenia wydawane przez sanepid czy 
też inspektora weterynarii.

Niezmiennie jak co roku, podczas targów można było sko-
rzystać z fachowego poradnictwa – swoje stoiska miały liczne 
instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa na czele 
ze specjalistami z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego.

Dodatkową atrakcją, szczególnie dla najmłodszych odwie-
dzających Targi, były zwierzęta hodowlane prezentowane na 
Warmińsko-Mazurskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych. Swój 
bogaty dorobek hodowlany zaprezentowali warmińsko-ma-
zurscy hodowcy bydła mlecznego i mięsnego, koni oraz owiec 
i kóz. Na dzieci czekały także bezpłatne dmuchane atrakcje, 
które cieszyły się wielkim zainteresowaniem.

Czas spędzony na Targach umilały występy artystyczne, 
zespołów folklorystycznych „Alna”, „Furman”, „Pieckowia-
nie”, „Rogóżanie”, Adama Twardego oraz zespołu wokalne-
go SUKCES.

Naszych wystawców uhonorowaliśmy w konkursie na „Naj-
ładniejsze Stoisko”, którego laureatami zostali:

I miejsce: ALDO Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki 
S.K.A. za kompleksową obsługę i imponującą ekspozycję ma-
szyn rolniczych. Za zaangażowanie w działania edukacyjne, 
informacyjne oraz promocję oferty agrotechnicznej wśród dzie-
ci i młodzieży;

II miejsce: CERAMIKA SPRĘCOWO za oryginalne wzornic-
two, czerpiące z tradycji kultury Warmii i wykorzystanie ma-
teriałów ekologicznych w produkcji ceramiki;

III miejsce: SZKÓŁKA BYLIN DĄBROWSCY za ofertę i eks-
pozycję roślin ogrodowych dostosowaną do trendów ogrodni-
czych połączonych z ofertą sezonową.

Komisja oceniająca przyznała również tytuł „Hit Targów” 
dla firmy SARNA Sp. z o.o. za jedyny na rynku, elektryczny 
pojazd z napędem 4x4, 85% oszczędności względem pojazdów 
spalinowych przeznaczony dla rolnictwa i przemysłu. Wszyst-
kim laureatom serdecznie gratulujemy!

Patronat honorowy nad XXVIII Jesiennymi Targami Rolni-
czymi objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka i Wojewo-
da Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. 

Partnerami tegorocznych Targów, Wystawy Zwierząt oraz 
Forum Innowacji byli: Krajowa Grupa Spożywcza, Wipasz 
S.A., Powiat Olsztyński, Gmina Stawiguda, Sowul&Sowul oraz 
związki branżowe hodowców zwierząt z województwa war-
mińsko-mazurskiego.

Dziękujemy serdecznie wszystkim wystawcom i odwiedza-
jącym XXVIII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” 
i zachęcamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizo-
wanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego z siedzibą w Olsztynie. Rekordowa ilość wystawców 
i osób odwiedzających targi świadczą o tym, że targi w nowej 
lokalizacji okazały się sukcesem.
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Zauważalne jest to w niemal każdym sek-
torze gospodarki czy dziedzinie życia. Nie 
inaczej dzieje się w sektorze rolnym gdzie 
nowinki współczesności są umiejętnie ada-
ptowane, na co wskazuje cały konglomerat 
powiązanych zjawisk, takich jak rolnictwo 
4.0, zmieniające się wzorce konsumpcyjne 
czy w końcu nowe założenia polityki rolnej.

Europejski Model Rolnictwa wciąż przechodzi przeobraże-
nia, aby móc sprostać silnej pozycji konkurencyjnej na rynku 
światowym. W modelu tym ważną rolę pełnią zaostrzone stan-
dardy jakościowe bezpieczeństwa żywności oraz środowiska. 
Z tego względu rodzime gospodarstwa z trudem konkurują 
z farmami wielkoobszarowymi, np. w Ameryce, Nowej Zelan-
dii, czy RPA. Jednym z obszarów poprawy konkurencyjności 
europejskich (w tym i polskich) produktów rolnych i spożyw-
czych, jest ich jakość i zdrowotność, osiągana między innymi 
poprzez usprawnienie łańcucha dostaw. W tym celu wyko-
rzystywane są różne wymiary postępu, a jego narzędzia mają 
służyć poprawie konkurencyjności gospodarstw rolnych a tak-
że poprawie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów.

Jednocześnie w czasach know-how, idei postępu, łączenia 
sfer B+R zauważyć można pewne dysfunkcje systemu oraz ła-
twość uzależniania się konsumentów od globalnych graczy ste-
rujących rozwojem rynku żywności. Niezależnie od tego, na 
rynku żywnościowym działają też liczne małe, lokalne przed-
siębiorstwa przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności, 
która w założeniach jest sprzyjająca dla konsumentów, żądają-
cych produktów tyleż tanich, co wysokojakościowych i proz-
drowotnych. 

Odpowiedzią na podążanie branży rolnej za aktualnymi 
trendami oraz umiejętne wykorzystywanie niszy rynkowej 
w produkcji żywności wysokiej jakości o specjalnych właściwo-
ściach zdrowotnych była międzynarodowa konferencja IV Fo-
rum Innowacji pod hasłem przewodnim „Głód jakości”. Tego-
roczna edycja miała miejsce w dniach 3-4 września 2022 r. na 
Lądowisku Gryźliny jako wydarzenie towarzyszące XXVIII Je-
siennym Targom Rolniczym oraz Warmińsko-Mazurskiej Wy-
stawie Zwierząt Hodowlanych. 

W takcie Forum Innowacji „Głód jakości” odbyły się 4 spo-
tkania branżowe (hodowców koni, bydła mięsnego i ras za-
chowawczych, bydła mlecznego i owiec) poświęcone przede 
wszystkim wymianie doświadczeń, wiedzy i spostrzeżeń na te-
mat najważniejszych wyzwań pojawiających się w danej bran-
ży, definicji i rozumieniu „wysokiej jakości” zarówno przez ho-
dowców i producentów, jak i konsumentów oraz współpracy 
wszystkich zainteresowanych podmiotów. 

Niezależnie od branży uczestnicy spotkań wskazywali 
na prozdrowotny aspekt spożywania mięsa wysokiej jako-
ści i konieczność efektywnej edukacji w tym zakresie kon-
sumentów już od najmłodszych lat. Warunkiem koniecznym 
jest szczególna dbałość o zachowanie wysokiej jakości nie tyl-
ko w samym procesie technologicznym, ale na każdym eta-
pie wytworzenia i dostarczenia produktów do konsumenta. 

Wyzwania obecnych czasów związane są między innymi z globalizacją i ciągłymi zmianami warunkującymi konkuren-
cyjność. Jednak „świat zmian” tym różni się od „zmieniającego się świata”, że coraz szybsze przemiany stały się jedną 
z ważniejszych cech definiujących współczesną rzeczywistość.

mgr inż. Urszula Anculewicz 
Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

przyszłość branży rolnej – podsumowanie
iV Forum innowacji „Głód jakości”
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Uczestnicy spotkań branżowych podkreślali, że główną tro-
ską i wyzwaniem dla producentów i hodowców jest dobro-
stan zwierząt – odpowiednie żywienie zwierząt, wypas, ubój 
na pastwiskach, skrócone łańcuch dostaw. Nieodzowne jest 
tu wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w cyfryzacji rolnic-
twa takich jak technologia blockchain, zarządzanie w chmu-
rze, zarzadzanie i wykorzystanie Big Data, które w przyszło-
ści mogą być gwarantem zachowania bezpieczeństwa żyw-
ności. Uwagę zwraca w szczególności technologia blockcha-
in, która daje możliwość monitorowania procesów produk-
cji, dystrybucji i sprzedaży finalnej. Jak podkreślali przedsta-
wiciele firmy Caruma, wdrożenie tej technologii rozpocznie 
proces digitalizacji produkcji rolnej w celu uzyskania trans-
parentnej informacji na temat dbałości o jakość wytwarza-
nych wyrobów oraz szybkość dostaw. Wszystko to ma wpływ 
zarówno na poziom zadowolenia coraz bardziej wymagają-
cego klienta, a także na sytuację ekonomiczną samych pod-
miotów wytwórczych.

Zmieniające się potrzeby konsumentów wskazują na ko-
nieczność dostosowania produktów w taki sposób, aby speł-
niały ich oczekiwania. Charakterystyczna tabuizacja tema-
tów związana ze spożywaniem mięsa (szczególnie końskie-
go i owczego) może być przełamana odpowiednią edukacją 
i zmianą przyzwyczajeń i nawyków konsumentów. Wartości 
które często wskazywano w zakresie produkcji mięsa i mleka 
to przede wszystkim zaufanie i transparentność. 

Uczestnicy forum podzielili się również inspirującymi 
przykładami współpracy i tworzenia grup producenckich, 
sieciowania i tworzenia relacji na poziomie lokalnym/regio-
nalnym jako czynnikami zwiększającymi efektywność i ja-
kość produktów. Albowiem jak to wskazał jeden z panelistów 
„Sukces to nie jest jeden człowiek, to współpraca wszystkich, 
którym zależy”.

Gościem honorowym IV Forum Innowacji był Komisarz UE 
ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski. Komisarz mówiąc o per-
spektywie rozwoju sektora rolno-spożywczego w kontekście 
reformy i wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej, przekazał cen-
ne wnioski i informacje z punktu widzenia rozwoju polskie-
go rolnictwa.

Kluczowym komunikatem, który usłyszeli zebrani na Forum 
był fakt, że Komisja Europejska zaakceptowała Polski Plan Stra-
tegiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

„Dopiero siedem krajów ma zatwierdzone plany, wśród których 
jest Polska. Pozostałe kraje nie mają ich jeszcze gotowych, a ich rol-
nicy nie wiedzą co ich czeka, bo później złożyli swoje projekty i jest 
tam więcej wątpliwości. Polska jest w pierwszej grupie krajów”, po-
informował Janusz Wojciechowski. 

Uczestnicy IV Forum Innowacji mieli niepowtarzalną okazję 
do podjęcia rozmowy z Januszem Wojciechowskim, który więk-
szość swego czasu poświęcił odpowiadając na pytania, nurtu-
jące naszych gości. Na koniec spotkania podziękował w szcze-
gólności rolnikom za ich pracę i wytrwałość w tych ciężkich 
czasach, „Na rolników można zawsze liczyć (…), rolnicy żywią nas 
i bronią” oraz zadeklarował pomoc i wsparcie, jako rzecznik 
branży w Unii Europejskiej.

Podsumowując to dwudniowe wydarzenie możemy śmiało 
powiedzieć, że wizja przyszłości branży rolnej tworzy się na 
naszych oczach, za naszym pośrednictwem. Tym, którzy jesz-
cze nie zauważyli pewnych sygnałów płynących z rynku bądź 
nie mieli pomysłu jak je wykorzystać we współpracy z teamem 
certyfikowanych ekspertów Wasyluk Projektowanie Kreatyw-
ne otworzyliśmy okno na świat możliwości. Tegoroczne Forum 
Innowacji było przewodnikiem po trendach i nadchodzących 
zmianach sektora rolno-spożywczego.

Zmiana może być przerażająca, ale wiesz co jest jeszcze straszniej-
sze? Pozwolić żeby strach powstrzymał Cię przed Wzrostem, Roz-
wojem i Postępem.

Mandy Hale
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Tegoroczne eliminacje konkursu AgroLiga 
2022 rozstrzygane są na dwóch szczeblach 
– wojewódzkim i krajowym. Wojewódz-
ki etap konkursu organizowany był przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ra-
mach operacji „Konkurs Agroliga 2022/23 
– etap wojewódzki III Edycja”, w której li-

derem jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepieto-
wie we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rol-
niczego w Warszawie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego w Olsztynie, Kujawsko-Pomorskim Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelskim Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, w partnerstwie z Lu-
belską Izbą Rolniczą oraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 
Działania „Brama na Podlasie”, natomiast etap krajowy przez 
Redakcję Audycji Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBizne-
sKlub pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS. 

Tegoroczne podsumowanie wojewódzkiego etapu konkur-
su AgroLiga odbyło się 3 września podczas XXVIII Jesiennych 
Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa” oraz Warmińsko-
-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Gryźlinach. 
Podczas uroczystego finału organizowanego przez Warmińsko-
-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olszty-
nie zaprezentowano laureatów tegorocznego konkursu Agroli-
ga 2022 ukazując najlepsze wzorce, dobre praktyki oraz inno-
wacyjne rozwiązania laureatów. Przy wyborze Mistrza i Wice-
mistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach komisja powołana 
przez Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Pana Damiana Godzińskie-
go brała również pod uwagę: bezpieczeństwo pracy oraz este-
tykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

Na podstawie przeprowadzonych wizytacji w gospodar-
stwach i firmach oraz dostępnej dokumentacji i rozeznania ko-
misja konkursowa „AgroLiga 2022” podjęła decyzję o przyzna-
niu następujących miejsc:

Kategoria ROLNIK

Mistrz – Jacek i Marzena Szulwic, Groszki, powiat działdowski

V-ce Mistrz – Zbigniew Rećko, Boćwinka, powiat giżycki

Laureaci konkursu:
Marzena i Adam Borkowscy, Pistki, powiat ełcki 
Andrzej Gacioch, Tuszewo, powiat iławski
Wiesław Rutkowski, Kocioł Duży, powiat piski
Andrzej Waszczyszyn, Lechowo, powiat braniewski
Wiesław Zieliński, Rydzówka, powiat węgorzewski

Gospodarstwo Państwa Marzeny i Jacka Szulwic z miejscowości Groszki w powiecie działdowskim oraz Piekarnia-
-Cukiernia Marek Szabelski z miejscowości Piecki w powiecie mrągowskim to zwycięzcy tegorocznej edycji prestiżo-
wego konkursu AgroLiga w województwie warmińsko-mazurskim.

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska 
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

podsumowanie konkursu aGroLiGa 2022 
w województwie warmińsko-mazurskim

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał przygotowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
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Kategoria FIRMA

Mistrz Piekarnia-Cukiernia Marek Szabelski, Piecki, powiat 
mrągowski

V-ce Mistrz Sarna Spółka z o.o., Sarna, powiat ostródzki

Laureat konkursu:
Browar Mikołajki, Stare Sady, powiat mrągowski

Kategoria ROLNIK Mistrz AgroLigi 2022 – Jacek Szulc 
wspólnie z małżonką Małgorzatą prowadzą gospodarstwo 
w pięknie położonej miejscowości Groszki w powiecie dział-
dowskim. Głównym kierunkiem produkcji jest chów i ho-
dowla bydła mlecznego rasy zachowawczej polska czarno-bia-
ła z nastawieniem na produkcję mleka wysokiej jakości oraz 
odchów cieląt. Całość produkcji roślinnej, na którą składa się 
uprawa kukurydzy, zbóż paszowych oraz traw przeznaczona 
jest na pokrycie potrzeb żywieniowych zwierząt utrzymywa-
nych w gospodarstwie. Obecnie w gospodarstwie utrzymy-

wanych jest 102 krów, przy wydajności jednej sztuki ponad 7 
tys. litrów mleka na rok. Chętnie korzystają z funduszy unij-
nych dzięki czemu modernizują budynki inwentarskie oraz 
park maszynowy.

Kategoria FIRMA Mistrz AgroLigi 2022 – Piekarnia-Cu-
kiernia Marek Szabelski rozpoczęła działalność w 1987 roku 
w Pieckach, powiat mrągowski specjalizując się w produkcji 
lodów. Po uruchomieniu piekarni w 1996 roku nastąpił dyna-
miczny rozwój firmy, obecnie zakład produkuje towary o to-
nażu 3 tys. ton na które składają się wyroby piekarnicze i cu-
kiernicze. Asortyment zakładu obejmuje produkcję pieczywa, 
ciast, ciastek a także tortów oraz wyrobów cukierniczych: pra-
lin, czekolad. Firma wyróżnia się nowoczesną linią technolo-
giczną oraz innowacyjnym systemem zarządzania przedsiębior-
stwem. Głównym rynkiem zbytu jest województwo warmiń-
sko-mazurskie. Obecnie zakład obsługuje 200 odbiorców in-
dywidualnych, posiada 38 sklepów firmowych oraz eksportu-
je swoje wyroby do Belgii. Dewizą firmy jest promowanie tego 
co zdrowe, regionalne i ekologiczne dlatego jednym ze sztan-
darowych produktów jest biochleb z sokiem jabłkowym. Wła-
ściciel firmy Pan Marek Szabelski podkreśla, że w swoim rze-
miośle stara się być dobrym fachowcem aby oferowane produk-
ty stale cieszyły się dobrym zainteresowaniem i dobrą renomą.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z sie-
dzibą w Olsztynie składa gratulacje i wyrazy uznania dla lau-
reatów oraz mistrzów i wicemistrzów konkursu Agroliga z wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego oraz życzy dalszych suk-
cesów, satysfakcji oraz mobilizacji do dalszej pracy.

Mistrzowie warmińsko-mazurskiej edycji konkursu Agroli-
ga w kategorii Rolnik i Firma zmierzą się ze zwycięzcami z in-
nych województw na szczeblu krajowym. Wyniki poznamy 
w przyszłym roku. Wszystkim życzymy powodzenia i cierpli-
wości w oczekiwaniu na zwycięzcę krajowego.

Konkurs AgroLiga 2022/23 – etap wojewódzki III Edycja, 
finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obsza-
ry wiejskie.

Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
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Innowacje w rolnictwie rodzą się z dba-
łości o dobrostan zwierząt i jakość całego 
ekosystemu, w którym żyjemy. Pojawiają 
się często, jako kamienie milowe na ścież-
ce rozwoju tej branży, prowokując rynek do 
zmian i oferując nowe rozwiązania. Inno-
wacją nie musi być nowy patent, czy tech-
nologia ale zmiana w sposobie produkcji, 

zmiana w ujęciu marketingowym czy usługowym. Nie zasta-
nawiałeś się nad tym, prawda? O tym przekonujemy rolników 
i mieszkańców obszarów wiejskich w cyklu programów „Two-
ja Rola”, które kręcimy już 3-ci rok. 

Celem operacji jest zaprezentowanie dobrych praktyk doty-
czących wdrażania innowacji w produkcji roślinnej i zwierzę-
cej oraz w przetwórstwie. Nasz program spotyka się z dużym 
zainteresowaniem oraz imponującymi wskaźnikami oglądalno-
ści na antenie TVP3 Olsztyn. Jest to sygnał, iż mieszkańcy ob-
szarów wiejskich śledzą nowości rynkowe oraz z chęcią czer-
pią inspiracje prezentowane poprzez ukazanie dobrych prak-
tyk naszych rodzimych pionierów.

Nowa forma przekazu

W roku 2020 po ogłoszeniu lockdown’u sięgnęliśmy po no-
we narzędzia chcąc kontynuować misję doradczą Ośrodka i za-
spokajać głód wiedzy mieszkańców terenów wiejskich. Zupeł-
nie nowa forma realizacji operacji w postaci dziesięciominu-
towych audycji telewizyjnych okazała się skutecznym przeka-
zem mającym realny wpływ na kształtowanie proinnowacyj-

nych postaw wśród rolników. To też efektywny sposób na pro-
mocję ciekawych rozwiązań wśród odbiorców operacji z tere-
nów woj. warmińsko-mazurskiego przedstawiających innowa-
cyjne rozwiązania i dobre praktyki rolnicze.

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Rolnicy często nie zdają sobie sprawy, że ich codzienna prak-
tyka w gospodarstwie to źródło cennej inspiracji dla innych, 
dlatego rolą doradców WMODR jest odławianie tych perełek 
i upowszechnianie, jako dobrych praktyk. Szukamy również 
nowinek ze świata nauki i nowoczesnych technologii. Pokazu-
jemy, jak w oparciu o badania i rozwiązania IT, można uspraw-
nić swą działalność rolniczą, jak skutecznie budować przewagę 
konkurencyjną i wpływać na pozytywne zmiany w rolnictwie. 
Pomagają nam w tym praktycy rynkowi branży rolniczej, rol-
nicy, przetwórcy rolni, eksperci, wykładowcy, naukowcy oraz 
przedsiębiorcy sektora rolnego i rolno-spożywczego. 

Ciekawe przykłady

Kreatywność tej branży często nas zaskakuje. Rolnicy prze-
konują nas, że można wyjść poza schemat – często myślowy, 
który ogranicza nasz rozwój dlatego w „Twojej Roli” pokazuje-
my, że twórcze burzenie zastałej rzeczywistości ma swój owoc-
ny finał w rzeczywistości.
q Innowacyjna działalność pozarolnicza. Jak można wykorzy-

stać tradycyjny traktor? Na przykład do świadczenia usług 
leśnych i pozyskiwania biomasy. Do maszyny został zainsta-
lowany rębak, a rolnik podjął współpracę z lasami państwo-

Każda czynność, którą podejmujesz, by wyjść naprzeciw zmianom może być innowacją. Czasem to drobna inicjatywa, 
która uruchamia cały mechanizm różnych procesów, czasem to powrót do zapomnianych korzeni okazuje się wizją 
przyszłości… idąc w ślad za słowami Heraklita: „Jedyną stałą w życiu jest zmiana”.

mgr Paulina Karaszkiewicz 
Starszy Specjalista Sekcji Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie, broker SIR

Jeśli nic nie zmienisz – nic się nie zmieni
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wymi, zarządami dróg jak i firmami prywatnymi oraz sa-
morządem. Świadczy teraz usługę cięcia na małe ścinki gałę-
zi i drzewnych odpadów. Z pozyskanego w ten sposób ma-
teriału produkuje biomasę, którą sprzedaje do ciepłowni.

q Hortiterapia. Terapia zajęciowa stanowiąca innowacyjny kie-
runek w rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Ogro-
dy są kolorowe, pełne kwiatów, warzyw i owoców. Cieszą 
zmysły. W przypadku osób z niepełnosprawnościami mo-
gą odgrywać ważną rolę terapeutyczną. W przypadku go-
spodarstw agroturystycznych – mogą być dodatkowym źró-
dłem dochodu. Bowiem produkty funkcjonujące w sferze tu-
rystyki wiejskiej, aby utrzymać się na powierzchni – muszą 
być konkurencyjne. A ogród przy większości gospodarstw 
agroturystycznych już jest. Często wystarczy go nieco od-
świeżyć i tak stworzyć ofertę dla nowych gości, którymi są 
lokalne stowarzyszenia dla osób z niepełnosprawnościami.

q Nowe technologie. Nowoczesne technologie są powszech-
nie stosowane w rolnictwie i nikt już nie ma wątpliwości 
co do skali i zapotrzebowania na narzędzia IT w tej bran-
ży. Precyzyjna uprawa od siewu po zbiór, rolnictwo precy-
zyjne zwiększa opłacalność produkcji, oszczędza czas pra-
cy, wpływa na efektywność funkcjonowania gospodarstwa. 

Dane fotogrametryczne zbierane przez drony mogą zostać 
wykorzystane do stworzenia dokładnych ortofotomap, pozwa-
lających na planowanie z wyprzedzeniem. Można regularnie 
monitorować stan swoich upraw, badać kondycję zdrowia ro-
ślin czy w krótkim czasie zbadać duże obszary pod kątem sta-
nu nawodnienia. Oprogramowanie zaprojektowane do tych 
celów analizuje zebrany materiał i dostarcza nam informacji 
w postaci graficznej oraz liczbowej.

Te i wiele innych ciekawych pomysłów „na rolnictwo” moż-
na znaleźć na naszej stronie youtube, oglądając playlistę „Twoja 
Rola”: https://www.youtube.com/playlist?list=PLdJ_4S336EtIrOXG-
-u7regz6Glu0c0z7_ oraz w zakładce TV WMODR na stronie 
www.wmodr.pl.

Więc jaki plan na przyszłość?
Po prostu „Bądź zmianą,

którą pragniesz ujrzeć w świecie”.
(M. Gandhi)

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

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

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Przedsięwzięcie było bardzo cennym doświadczeniem, re-
alizowanym w ramach projektu „GROWID: Gospodarstwa 
opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań 
demograficznych”. Łącznie udział wzięło 60 osób, w tym 20 
w Norwegii (2 przedstawicieli WMODR). W niniejszym arty-
kule autorzy odpowiadają na pytanie „Jak funkcjonuje system go-
spodarstw opiekuńczych w Norwegii”? – w oparciu o własne ob-
serwacje i rozmowy z właścicielami takich gospodarstw pod-
czas wizyt oraz przedstawicielami organizacji zrzeszającej rol-
ników i producentów żywności Matmerk Norway.

Matmerk Norway – projekt Inn pa tunet

Kluczowa organizacja zrzeszająca rolników i producen-
tów żywności w Norwegii to Matmerk Norway, która jest 
pomysłodawcą strony internetowej skupiającej gospodarstwa 
opiekuńcze oraz organem nadrzędnym dla realizacji projek-
tu Inn pa tunet. Jako związek zawodowy rolników negocju-
je m.in. w sprawie subsydiów rolnych z Norweskim Związ-
kiem Rolników i Drobnych Rolników oraz Norweskim Mi-
nisterstwem Pracy i Włączenia Społecznego. Ma zrzeszonych 
239 tys. farm (60% ogółu rolników), 62 tys. członków (po 2-3 
z gospodarstwa).

Sektor rolny w Norwegii jest wysoce uregulowany i wyso-
ko subsydiowany. Za zarządzanie budżetem na usługi społecz-
ne, w tym usługi świadczone przez gospodarstwa opiekuńcze, 
odpowiedzialne są gminy. W większości przypadków nabyw-
cą usługi jest gmina lub okręg, a rolnik musi zawrzeć umowę 
z jednym z tych dwóch organów. Wiele organów administra-
cji publicznych, instytucji, organizacji i prywatnych przedsię-
biorstw, bierze udział w pracach nad rozwojem gospodarstw 
opiekuńczych. 

W Norwegii jest około 400 zatwierdzonych farm, które 
świadczą usługi nabywcom usług socjalnych w gminach i hrab-
stwach, w obszarach takich jak: wychowanie i edukacja, zdro-
wie psychiczne, uzależnienia i szkolenia zawodowe, zdrowie 
i opieka. Czynności wchodzące w skład zagrody opierają się 
zarówno na zasobach gospodarstwa, jak i rolnika. 

Zajęcia, które stanowią podstawę oferty Inn pa tunet:
n opieka nad zwierzętami i prace w produkcji roślinnej, 
n gotowanie w oparciu o zasoby gospodarstwa, 
n eksploatacja lasu i krajobrazu kulturowego, 
n konserwacja maszyn i pomieszczeń budowlanych.

Zajęcia praktyczne dostosowane są do uczestników i re-
alizowane w ścisłej współpracy z sektorem wychowawczym, 
edukacyjnym, zdrowotnym czy społecznym. Długość za-
wieranych umów zależna jest wielu czynników (np. progra-
mu pracy, potrzeb lokalnych) i waha się od kilku miesięcy 
do kilku lat.

Podczas pobytu w Norwegii, w szczególności w obiektach 
opiekuńczych, uczestnicy dowiedzieli się, że bardzo wzrasta 
zainteresowanie powiązaniem rolnictwa społecznego z polity-
ką senioralną oraz usługami opieki dziennej w ramach gospo-
darstw rolnych dla osób starszych z demencją. Przygotowa-
no strategiczne dokumenty „Demencja 2015” oraz „Demencja 
2020”, które wskazują na gospodarstwa opiekuńcze, jako usługę 
uzupełniającą, aby zaspokoić zapotrzebowanie na usługi opie-
ki dziennej dla rosnącej populacji osób starszych.

Ponad 40 gospodarstw w Norwegii świadczy usługi opie-
kuńcze dla osób z zaburzeniami poznawczymi lub demencją. 
Opieka na farmach odbywa się zazwyczaj kilka razy w tygo-
dniu o wyznaczonych porach.

Terapie w ramach gospodarstw opiekuńczych pozwalają na 
pełniejszą ocenę funkcji fizycznych i poznawczych osób z de-
mencją, pomagają powrócić do aktywności społecznej i dobre-
go samopoczucia na co dzień. Osoby te szczególnie cenią so-
bie ułożone i zaplanowane życie codzienne, nieformalne inte-
rakcje społeczne, możliwość nawiązywania nowych znajomo-
ści, atmosferę oraz okazję do integracji, a także zaangażowa-
nia się w wydarzenia lokalne.

Inn pa tunet 2 – składa się z dwóch różnych środków. Śro-
dek 1 to wdrożenie tych czterech projektów pilotażowych, 
a środek 2 ma zapewnić, że wiedza z tych projektów zostanie 
udostępniona wszystkim obecnym i potencjalnym nabywcom 
i dostawcom usług. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało trzy zagraniczne wizyty studyjne 
do Norwegii, Holandii i Włoch nt. „Zagraniczne dobre praktyki w zakresie łączenia rolnictwa i działalności opiekuńczej”. 
Celem wizyt było zapoznanie uczestników z systemem prawno-instytucjonalnym oraz założeniami organizacyjnymi 
i dobrymi praktykami w funkcjonowaniu gospodarstw opiekuńczych w poszczególnych krajach.

mgr Sonia Solarz-Taciak 

II Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
mgr inż. Maria Suszko 

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jak funkcjonuje system gospodarstw
opiekuńczych w norwegii
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Wytyczne dla inicjatywy Inn pa tunet – loftet 2

q Priorytetyzacja – rozszerzenie zakresu objętych usług po 
skonsolidowaniu świadczenia obecnych usług, w celu do-
konania wyboru priorytetowych sektorów w różnych okre-
sach realizacji strategii.

q Dialog pomiędzy kontrahentami a usługodawcami – rozwój 
usług opiekuńczych w gospodarstwach odbywa się w ści-
słym dialogu z profesjonalistami, kompetentnymi kontrahen-
tami i zmotywowanymi dostawcami obiektów rolniczych.

q Relacje długoterminowe – ważne jest, aby dać użytkowni-
kom pewność, że usługi przetrwają. Zarówno strony umo-
wy, jak i usługodawcy powinni nabyć umiejętności w za-
kresie korzystania z systemów zapewniania jakości, groma-
dzenia danych i raportowania oraz nawiązania długotermi-
nowych relacji.

q Zapewnianie jakości – to dokumentacja jakości świadczo-
nych usług zgodnie z kryteriami ustanowionymi w przepi-
sach, regulacjach i praktyce zawodowej w poszczególnych ob-
szarach usług, takich jak hodowla zwierząt, zarządzanie za-
sobami żywności, aspekty środowiskowe, środowisko pracy. 

q Znaczenie społeczne – to m.in. umieszczanie użytkowni-
ków w centrum, w szczególności z poszanowaniem ich po-
trzeb, rozwoju, doświadczenia i wiedzy. 

Główne oferty gospodarstw opiekuńczych: 
n usługi dla osób w podeszłym wieku / demencja / wczesny 

etap demencji,
n przedszkole, szkoła/szkoła alternatywna,
n opieka po szkole,
n opieka dzienna dla uzależnionych,
n usługi pedagogiczne dla dorosłych,
n usługi opieki dziennej dla osób niepełnosprawnych,
n opieka dzienna dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Organizacja i finansowanie usług społecznych

Norweski Związek Rolników oraz Norweski Związek Rolni-
ków i Małych Przedsiębiorstw odgrywają ważną rolę w mobili-
zowaniu rolników do udziału w inicjatywie gospodarstw opie-
kuńczych oraz w pracach nad ich rozwojem, jako usługi ofero-
wanej różnym grupom użytkowników. Organizacje te współ-
pracują z liderami rad gminnych i Innovation Norway i mają 
własne komisje do spraw gospodarstw opiekuńczych. Innova-
tion Norway jest jednostką rządową, która zarządza środkami 
na rozwój obszarów wiejskich, funduszami rozwoju centralne-
go, a także funduszami przyznawanymi w ramach promocji 
gospodarstw opiekuńczych.

System jakości gospodarstw (Standard KSL)

Standard KSL to wiele list kontrolnych i poradników, które 
są wykorzystywane w samokontroli gospodarstwa. Jest to na-
rzędzie dla rolnika do kontroli wewnętrznej i zapewnienia ja-
kości. Rolnik może łatwo sprawdzić, czy działalność jest zgod-
na z norweskimi przepisami, regulacjami i wymogami branżo-
wym (dotyczącymi m.in. bezpieczeństwa, dobrostanu zwierząt, 
czyli wszystkiego, co ma znaczenie dla jakości surowców i pro-
duktów z gospodarstw). Jeśli przestrzegane są zasady KSL, su-
rowce mogą być w obrocie: od rolnika – przez odbiorcę, prze-
mysł, sklep spożywczy i całą drogę do konsumenta.

Audyt zewnętrzny, to jedno z najważniejszych narzędzi, ja-
kimi dysponuje rolnik. Otrzymuje zewnętrzny przegląd wy-
mogów do zapoznania się i stosowania, które mają znacze-
nie dla sposobu prowadzenia gospodarstwa. Audytor KSL 
pracuje w imieniu Norweskiej Fundacji Żywności. Audyty są 
przydzielane zależnie od położenia geograficznego, kompe-
tencji audytora i liczby audytów, które audytor KSL jest w sta-
nie wykonać w odniesieniu do ram ustalonych przez bran-
żę w ciągu roku.

Codziennie około 20 gospodarstw jest odwiedzanych przez 
audytorów KSL. W 2021 r. przeprowadzono łącznie 5 278 au-
dytów zewnętrznych i prawie 35 000 samokontroli. Zarejestro-
wano ponad 38 tys. uchybień audytu wewnętrznego i 23 tys. 
uchybień audytu zewnętrznego. Odchylenia nie dyskwalifiku-
ją zagród/gospodarstw, ale pod warunkiem, że zostaną „na-
prawione” lub usunięte w ustalonym terminie.

Bariery w rozwoju gospodarstw opiekuńczych:

q Przygotowanie/zakup, czy wynajem transportu dla pod-
opiecznych gospodarstw opiekuńczych. Często dotarcie do 
farmy zajmuje sporo czasu i jest bardzo kosztowne.

q Znajdowanie i przygotowanie wykonawców usług świad-
czonych w ramach gospodarstw opiekuńczych. Gospodar-
stwa te zawierają kontrakty na okres kilku miesięcy bądź 
lat, a wraz ze zmianą władz lokalnych zmieniają się także 
założenia budżetowe. Istotna jest także sytuacja gospodar-
cza gmin, która ma odzwierciedlenie w planowanych bu-
dżetach na wsparcie dla rolników i rolnictwa społecznego.

q Dla wielu gmin barierą jest ich obszar – najmniejsza gmi-
na ma 230, a największa ponad 500 tys. mieszkańców. 

Oferowane przez gospodarstwa opiekuńcze usługi skie-
rowane są najczęściej do osób w wieku szkolnym, osób z pro-
blemami zdrowia psychicznego, a także osób starszych z de-
mencją. Wiele z gospodarstw może przyjąć kilka grup doce-
lowych jednocześnie. Idea gospodarstw opiekuńczych rozwi-
nęła się w głównej mierze dzięki szerokiej współpracy i zaan-
gażowaniu wielu podmiotów. W mniejszych gminach gospo-
darstwa opiekuńcze funkcjonują lepiej, ponieważ często rolni-
cy i przedstawiciele gmin znają się. 

Cele poznawcze wizyt zostały w pełni zrealizowane. Roz-
wiązania w Norwegii są wciąż usprawniane, doskonalone 
i biorą w nich udział wszystkie strony. Prognozy wskazują, że 
w Polsce istnieją podobne potrzeby w rozwoju gospodarstw 
opiekuńczych, ale przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia, 
w szczególności w zakresie rozwiązań systemowych i priory-
tetowego wsparcia finansowego.

Artykuł powstał w oparciu o wizytę studyjną do Norwegii nt. 
„Zagraniczne dobre praktyki w zakresie łączenia rolnictwa i dzia-
łalności opiekuńczej” w ramach projektu „GROWID: Gospodarstwa 
opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demogra-
ficznych” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac roz-
wojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach glo-
balizujących się rynków.”

Źródła:
- Obserwacje i notatki własne
- www.matmerk.no; www.impaunetloftet.no
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
proW 2014-2020 do końca 2022 roku
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

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

11.03 – 31.12. 2021
3 stycznia – 30 grudnia 2022

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

10.12.2021 – 7.02.2022
listopad/grudzień 2022

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

31 marca – 30 czerwca 2021
16 maja – 14 lipca 2022

4. Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt 21 czerwca – 20 września 2021
do 27 czerwca 2022

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

21 czerwca – 20 września 2021
do 27 czerwca 2022
październik 2022

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

31 marca – 30 czerwca 2021
31 marca – 29 maja 2022

7. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”
20.10 – 30.11.2021

4 maja – 17 czerwca,
listopad 2022

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

28.09 – 26.11.2021
7 lipca – 2 września,
październik 2022

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

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

29.10 – 30 12. 2020
28 lutego – 31 maja 2022

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

31 października
– 29 grudnia 2021

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

30 listopada 2021
– 28 stycznia 2022

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

30.11.2020 – 15.02.2021
7 lipca – 21 października 2022

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

14. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” do 20 kwietnia 2022

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

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

17. Działanie „Współpraca” – kolejny nabór bez krótkich łańcuchów dostaw 31 grudnia – 31 stycznia 2021
30 kwietnia – 29 czerwca 2022

18.
Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych.
Nowoczesne technologie chowu i hodowli bydła ras mięsnych

Przetargi są ogłaszane
w zależności od potrzeb

i w miarę dostępnych środków

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

19. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez gru-
py producentów na rynku wewnętrznym” 4 lipca – 1 września 2022
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OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

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

15 marca – 31 maja 2022

21. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

22. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

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

24. Działanie „Dobrostan zwierząt”

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

22 listopada – 31 grudnia 2021
20 czerwca – 29 lipca 2022

26.
Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”
a) wsparcie na zalesienie
b) wsparcie na zadrzewienie śródpolne

1 czerwca – 2 sierpnia 2021
1 czerwca – 1 sierpnia 2022

(a i b)

27. Zarządzanie zasobami wodnymi 
Terminy naborów będą

ogłaszane przez samorządy 
wojewódzkie

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

28. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt 30 wrz. – 31 paź. 2022
1-31 grudnia 2022

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

WAŻNE!

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

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

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

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

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

Warunki i tryb przyznawania pomo-
cy, w tym szczegółowe informacje o pra-
wach i obowiązkach beneficjentów, określa 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 23 października 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 
operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rol-
niczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w two-
rzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1843, z późn. zm.).

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości praw-
nej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębior-
stwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadcze-
nie usług wymienionych w wykazie określonym w załączniku 
do rozporządzenia będącego podstawą prawną tego działania 
PROW 2014-2020. Wsparcie w tym naborze obejmuje: działal-
ność usługową związaną z rolnictwem; działalność usługową 
związaną z leśnictwem; działalność usługową związaną z rol-
nictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń 
wodnych; działalność usługową związaną z rolnictwem i le-
śnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji; działalność usługo-
wą związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania techno-
logii cyfrowych. 

Ważne jest również, aby ubiegający się o wsparcie posiadał 
numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rol-
nych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz był 
zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu. Istotne 
jest również, że pomoc może być przyznana jedynie wtedy gdy 
podmiot wykonuje działalność gospodarczą w ramach co naj-
mniej jednego z rodzajów działalności określonych w załącz-
niku do rozporządzenia przez okres co najmniej dwóch lat po-
przedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia. 
Do tego okresu wlicza się również czas, w którym prowadze-
nie tej działalności zostało zawieszone.

Zakres pomocy

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, za-
licza się m.in. koszty zakupu, także w formie leasingu zakoń-

czonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, na-
rzędzi lub urządzeń przeznaczonych m.in. do: uprawy gleby 
oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru 
roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sorto-
wania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych 
w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania 
pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin, ciągników, kom-
bajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobież-
nych i przyczep rolniczych, aparatury pomiarowej i kontrol-
nej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, służącego do 
zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagające sterowanie 
procesem świadczenia usług.

Wysokość wsparcia

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesio-
nych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlega-
ją koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione 
przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowal-
nych w przypadku: działalności usługowej związanej z rolnic-
twem; działalności usługowej związanej z leśnictwem; dzia-
łalności usługowej związanej z rolnictwem i leśnictwem w za-
kresie mycia i dezynfekcji. Natomiast na refundację do wyso-
kości 65% kosztów kwalifikowalnych może liczyć beneficjent 
w przypadku: działalności usługowej związanej z rolnictwem 
w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych; 
działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wy-
korzystania technologii cyfrowych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, któ-
ry w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł na jedne-
go beneficjenta. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomo-
cy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realiza-
cję operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie do-
datkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek 
w postaci m.in. gwarancji bankowej lub równoważnej gwa-
rancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty za-
liczki. O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie 
suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryte-
riów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządze-
nia wykonawczego. Kryteria wyboru premiować będą miedzy 
innymi: innowacyjność operacji; operacje realizowane w po-
wiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym; podmioty, które 
nie uzyskały pomocy finansowej w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub dzia-
łania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działa-
nia „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, które odpowia-
dają warunkom przyznania pomocy w ramach ww. działań.

nowe zasady wsparcia inwestycji w tworzenie 
i rozwój działalności pozarolniczej
W terminie od 7 lipca 2022 r. do 21 października 2022 r. (termin zakończenia naboru uległ zmianie z 19 sierpnia 
2022 r. na 21 października 2022 r. włącznie) w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w two-
rzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

q Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rol-
nych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz 
niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2022 r., poz. 1270. Ustawa 
weszła w życie z dniem 18 czerwca 2022 r. Uwagi: art. 1 pkt 1 
i 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

rozporząDzenia
MinisTRA ROLniCTWA i ROzWOJu Wsi
q z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przezna-

czenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę 
słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach 
chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększa-
nia Odporności. Dz.U. z 2022 r., poz. 1729. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 19 sierpnia 2022 r. 

q z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypła-
ty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie 
na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddzia-
łania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospo-
darczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 1773. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 25 sierpnia 2022 r. 

q z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje 
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na ce-
le promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym 
rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 1788. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
26 sierpnia 2022 r. 

q z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształ-
towanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochro-
na zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiej-
skich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 1791. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 26 sierpnia 2022 r. 

q z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przezna-
czenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działal-
ności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obro-
tu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ra-
mach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporno-
ści. Dz.U. z 2022 r., poz. 1819. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 31 sierpnia 2022 r. 

q z dnia 25 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w spra-
wie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzą-

cych z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia roz-
przestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpi-
ne) Van der Aa. Dz.U. z 2022 r., poz. 1827. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 31 sierpnia 2022 r. 

q z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przezna-
czenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę 
pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub 
środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 1830. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 sierp-
nia 2022 r. 

q z dnia 31 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w spra-
wie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których 
kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowa-
dzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspekto-
ra Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dz.U. z 2022 r., poz. 1852. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 września 2022 r. 

q z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów 
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 1874. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 wrze-
śnia 2022 r. 

q z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przezna-
czonego na użytek własny. Dz.U. z 2022 r., poz. 1896. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 23 września 2022 r. Uwagi: 
par. 1 pkt 4 lit. b i d, pkt 6 lit. a tiret drugie i lit. c tiret pierw-
sze podwójne tiret drugie oraz pkt 9 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2024 r.

q z dnia 5 września 2022 r. w sprawie szczegółowego prze-
znaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakre-
sie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ra-
mach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporno-
ści. Dz.U. z 2022 r., poz. 1898. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 9 września 2022 r.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego. Dz.U. z 2022 r., poz. 1775.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypła-
ty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 1609.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 
sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 2022 r., poz. 1736.
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Inkubator przetwórczości jest miejscem, w którym rolnicy mogą przetwarzać własne surowce, a zarazem odpowiedzią 
na zapotrzebowanie konsumentów w zakresie żywności pochodzącej od lokalnych producentów rolnych.

mgr inż. Marta Bieciuk 
Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Warmiński Gościniec kuchenny w Jarandowie

Powstały na terenie powiatu lidzbarskie-
go inkubator, działa na zasadzie przedsię-
biorstwa spożywczego, w którym jest wy-
konywana działalność w zakresie produk-
cji/przetwarzania surowców roślinnych, 
jej dystrybucji i wprowadzania na rynek. 
Oferta jest skierowana do małych gospo-
darstw rolnych zainteresowanych wynaj-

mem jego infrastruktury pod małe przetwórstwo, w szczegól-
ności w ramach rolniczego handlu detalicznego, a nie posia-
dających odpowiedniej infrastruktury dostosowanej do wymo-
gów sanitarnych. Można w nim przetwarzać surowce roślinne 
w każdej postaci poprzez marynowanie, pieczenie, suszenie, 
gotowanie, pakowanie w słoiki czy opakowania termozgrze-
walne. Produktem końcowym mogą być różnego rodzaju prze-
twory owocowo-warzywne oraz wyroby garmażeryjne wegań-
skie przygotowane według tradycyjnych receptur. 

Rolnik bądź podmiot zainteresowany współpracą ma do wy-
boru wynajem infrastruktury, przetwarzanie i sprzedaż przez 
siebie bądź poprzez inkubator. Inkubator funkcjonuje w dwóch 
modelach współpracy. Pierwszy z nich zakłada, że rolnik sam 
przywozi swój surowiec do produkcji, przetwarza go według 
własnej receptury i na własny rachunek, a następnie sprzeda-
je gotowy produkt bezpośrednio klientowi. Natomiast dru-
gi z nich ogranicza rolę rolnika tylko do przekazania surow-
ca do inkubatora. Pozostałe działania polegające na przetwór-
stwie i sprzedaży prowadzi inkubator. Obydwa modele funk-
cjonowania zwalniają rolnika z obowiązku rejestrowania dzia-
łalności gospodarczej oraz umożliwiają pozostanie w systemie 
ubezpieczeń społecznych rolników i opłacanie składki w jej 
podstawowej wysokości. 

Inkubator kuchenny jako zakład produkcyjny/przetwórczy 
podlega obowiązkowi rejestracji i zatwierdzania przez właści-
wy terytorialnie organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jest to 
potwierdzeniem na to, iż spełnia wymagania higieniczne stoso-
wanie do zakresu realizowanych w nim działań. Warmiński Go-
ściniec Kuchenny to 160 m2 powierzchni całkowitej, w tym 130 

m2 użytkowej. Na jednej kondygnacji znajdują się: pomieszcze-
nie do obróbki wstępnej (obróbka brudna i czysta), magazyn su-
rowca, magazyn produktu gotowego, kuchnia główna, magazyn 
na odpady, magazyn na opakowania, zmywalnia, pomieszcze-
nie biurowe i gospodarcze, łazienka. Najważniejszą część inwe-
stycji stanowi pomieszczenie do obróbki surowców oraz kuch-
nia wyposażona w urządzenia małej gastronomii typu: patel-
nia uchylna, kocioł warzelny, obieraczka do ziemniaków, szat-
kownica, kuter do mielenia, suszarnia do owoców i warzyw. 
Stworzona w tym miejscu infrastruktura ułatwia przetwarzanie 
surowców, jednakże jest to w dalszym ciągu produkcja ręczna. 

Warmiński Gościniec Kuchenny to przedsięwzięcie współ-
finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działa-
nia „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LE-
ADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2014-2020 na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania 
„Warmiński Zakątek”.

Wszystkich rolników i małych przetwórców zaintereso-
wanych współpracą zapraszamy do zapoznania z ofertą In-
kubatora poprzez stronę internetową warmińskigościniecku-
chenny.pl.
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W dniu 1 sierpnia br., doradcy z Zespołu Doradców w Lidzbarku Warmińskim, mieli przyjemność uczestniczyć w trzy-
dniowych praktykach w Gospodarstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym państwa Kowalskich, znajdującym się 
w Winnikach, w powiecie nowodworskim, woj. mazowieckie.

mgr inż. Wojciech Staniszewski 
p.o. Kierownik Zespołu Doradców w Lidzbarku Warmińskim

praktyki doradców w gospodarstwie
u państwa kowalskich

Głównym celem praktyk było zapoznanie 
się z procesem tłoczenia oleju oraz przygo-
towania go do sprzedaży w ramach Rolni-
czego Handlu Detalicznego (RHD). Zapo-
znaliśmy się także z uprawą oraz zbiorem 
rzepaku, zwracając szczególną uwagę na 
jego odpowiednie parametry kwalifikują-
ce go do produkcji oleju.

Gospodarstwo Państwa Kowalskich jest gospodarstwem 
rodzinnym, prowadzonym wspólnie od 1991 r. Oprócz rodzi-
ców – Hanny i Krzysztofa – w gospodarstwie pomagają także 
córki: Martyna i Iwona oraz mąż pani Martyny – Kamil. Go-
spodarze łącznie posiadają, na własność, ok. 130 ha użytków 
rolnych. Gospodarstwo jest zróżnicowane pod względem pro-
dukcyjnym: produkcja roślinna (rzepak ozimy – 30 ha, pszeni-
ca ozima – 60 ha, pszenżyto ozime – 25 ha, len oleisty – 17 ha), 
produkcja zwierzęca (hodowla trzody chlewnej świni rasy Pol-
skiej Złotnickiej Białej przy współpracy z Uniwersytetem Przy-
rodniczym w Poznaniu – 15 loch), produkcja i sprzedaż oleju 
rzepakowego i lnianego w ramach RHD.

Dzięki dobrym glebom – głównie III–IV klasa – gospoda-
rze mają możliwość uprawy lnu i rzepaku w swoim gospodar-
stwie. Produkcja oleju opiera się wyłącznie na własnych surow-

cach. Dzięki tradycji tłoczenia oleju, przekazanej przez rodziców 
Pana Krzysztofa, charakteryzują się one dobrą smakowitością 
i zostały wpisane na krajową Listę Produktów Tradycyjnych. 
Roczna produkcja oleju w gospodarstwie jest na poziomie ok 
10 tys. litrów oleju rzepakowego oraz 5 tys. litrów oleju lnia-
nego. Makuch rzepakowy i lniany przeznaczony jest na paszę 
dla trzody, a nadmiar sprzedawany jest okolicznym rolnikom.

Państwo Halina i Krzysztof biorą udział w licznych konkur-
sach organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego 
oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w których odno-
szą sukcesy (m.in. Farmer Roku, Agroliga, Dziedzictwo Kuli-
narne Mazowsze, Najlepszy Produkt Regionalny, Sposób Na 
Sukces, Innowacyjny Rolnik, Laur Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, Złoty Medal Targów Polagra Food). 

Gospodarstwo należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edu-
kacyjnych. W związku z dużym zainteresowaniem cyklem pro-
dukcji oleju lnianego i rzepakowego, gospodarze zapraszają 
grupy dzieci, młodzieży, seniorów oraz osoby niepełnospraw-
ne. Zajęcia edukacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem. Go-
spodarstwo ciągle się rozwija, a dzięki korzystaniu z działań 
PROW 2014-2020 posiada nowoczesne maszyny i urządzenia.

Źródło:
- materiały własne, wywiad z gospodarzami
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W tamtym czasie kobiety stawiały sobie do 
realizacji bardzo ambitne zadania. Panie or-
ganizowały szkolenia, pokazy i kursy o róż-
norodnej tematyce, m.in.: pieczenia i gotowa-
nia, przetwórstwa mięsa i owoców, hodow-
li drobiu, warzywnictwa, higieny i racjonal-
nego odżywiania, kroju i szycia czy znacze-
nia kobiet w życiu społecznym. Organizo-

wano potańcówki i konkursy, wśród których dominował kon-
kurs „na najpiękniejszy ogródek warzywny”. Kwitło życie to-
warzyskie i społeczne. 

Twórczą społecznie działalność KGW przerwał wybuch II 
wojny światowej. Po wojnie organizacje kobiece wznowiły swo-
ją działalność. W gestii gospodyń w dalszym ciągu pozosta-
wała organizacja wieczorków i zabaw tanecznych. Były to już 
imprezy dochodowe, dzięki którym KGW wyposażały swoje 
świetlice w zastawy stołowe, sztućce i różnego rodzaju urzą-
dzenia kuchenne. Sprzęt służył kobietom do organizacji lokal-
nych imprez i jednocześnie był wypożyczany mieszkańcom wsi 
na obsługę i przygotowanie imprez rodzinnych. 

Działalność społeczna niewiele różniła się od tej pionier-
skiej z XIX w. Panie współpracowały z wieloma organizacja-
mi, w tym ze strażą pożarną, gminą, szkołą i kościołem. Bra-
ły czynny udział w uroczystościach świeckich i kościelnych, 
urozmaicając je jednocześnie występami, bądź zapewniając za-

plecze gospodarcze. Warto podkreślić, że bez względu na oso-
bowość prawną, organizacje KGW pełniły (i nadal pełnią) bar-
dzo ważną rolę społeczną w środowiskach wiejskich. Repre-
zentowały wieś na wszystkich uroczystościach gminnych, były 
wizytówką wsi w krzewieniu kultury ludowej, podtrzymywa-
niu tradycji i zwyczajów ludowych oraz kultywowaniu dzie-
dzictwa kulinarnego.

Pod koniec 2018 roku ranga KGW wzrosła dzięki dedyko-
wanej im ustawie (Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 
gospodyń wiejskich, Dz.U. 2018 poz. 2212 z późn. zm.). Koła 
w nowej ustawie definiuje się jako dobrowolną, niezależną od ad-
ministracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorząd-
ną organizację mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębior-
czości na wsi i aktywności, działającą na rzecz środowisk wiejskich.

Dziś KGW to również – a może przede wszystkim – miejsce 
integrowania mieszkańców wsi oraz kultywowania i podtrzy-
mywania tradycji na wsi. Dzisiejsze KGW aktywnie uczestni-
czą w życiu społecznym całego kraju. Pielęgnują tradycję i jed-
nocześnie budują nowy obraz aktywnego społeczeństwa. 

W tym miejscu warto wspomnieć o organizowanym od 7 
lat ogólnopolskim konkursie kulinarnym skierowanym do za-
rejestrowanych KGW „Bitwa Regionów’’. Głównym celem tej 
imprezy jest promocja rodzimego folkloru i pokazanie bogac-
twa kuchni regionalnej, a także chęć przedstawienia polskiej 
żywności i szerzenie patriotyzmu konsumenckiego. 

Koła gospodyń wiejskich – jako sposób organizowania się mieszkańców wsi – mają długą tradycję. Pierwsza 
organizacja kobieca, która powstała w marcu 1866 r. w Piasecznie przyjęła nazwę ,,Towarzystwo Gospodyń”. 
Natomiast w 1918 r. organizacje kobiet wiejskich w Polsce przyjęły wspólną nazwę: „Koło Gospodyń Wiejskich”.

Edyta Truszczyńska 
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 6

,,bitwa regionów’’ jedną z form aktywizacji 
społecznej kół Gospodyń Wiejskich
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Organizatorami konkursu są MRiRW wraz z KOWR we 
współpracy z ARiMR oraz KRUS. My – WMODR – również 
uczestniczymy w tym wydarzeniu na terenie naszego wo-
jewództwa. W tym roku konkurs przebiega w trzech eta-
pach. Zaplanowano łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 po-
wiatowych, 16 wojewódzkich i 1 finał ogólnopolski W trak-
cie wszystkich wydarzeń KGW prezentują potrawy regio-
nalne, a jurorzy oceniają je według kryteriów wskazanych 
w regulaminie.
n Etap I – wezmą udział wszystkie KGW, które prawidłowo 

prześlą zgłoszenie online, 
n Etap II – 10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów 

w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału 
w półfinałach wojewódzkich.

n Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdo-
będą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do 
finału ogólnopolskiego. 

Na każdym etapie trzy pierwsze miejsca na podium otrzy-
mują nagrody pieniężne. Natomiast na etapie ogólnopolskim 
za zwycięstwo KGW otrzyma 25 tysięcy złotych oraz nagrodę 
dodatkową w formie wyjazdu dla 5 członków KGW na zagra-
niczne targi rolno-spożywcze odbywające się na terenie UE, na 
których reprezentowany będzie KOWR.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji olsztyńskiego KOWR mogłam 
jako członek komisji konkursowej kilkukrotnie uczestniczyć 
w degustacji i ocenianiu regionalnych potraw. I tak 3 lipca br. 
byłam Wieliczkach, gdzie swoje potrawy serwowały KGW z po-
wiatu oleckiego. 6 sierpnia br. uczestniczyłam w pracach komi-
sji konkursowej w Wiśniewie Ełckim, swoje potrawy serwowa-
ły KGW z powiatu ełckiego i piskiego. 7 lipca br. w Reszlu oce-
niałam potrawy przygotowane przez KGW z powiatu kętrzyń-
skiego i giżyckiego. Natomiast 29 sierpnia br. w Baniach Ma-
zurskich swoje potrawy komisji konkursowej serwowały KGW 

z powiatu gołdapskiego i węgorzewskiego. Wszystkie potrawy 
były przepyszne. KGW wykazały się niesamowitym zaangażo-
waniem i pomysłowością. Niejednokrotnie sposób podania za-
skakiwał estetyką i kreatywnością. Niektóre KGW reprezento-
wały również komisji część artystyczną (wierszyki, piosenki).

Dla mnie udział w ,,Bitwie Regionów’’ był zawodowo cen-
nym doświadczeniem, a zawarte podczas pikników znajomo-
ści z pewnością będą przydatne w dalszej pracy. Ponadto zdo-
byłam nowe wiadomości na temat tradycji kulinarnych nasze-
go regionu. Dodam też, że smakowanie i degustowanie jakże 
pysznych potraw regionalnych było niezwykle przyjemne dla 
moich kubków smakowych. 

W w/w wymienione wydarzenia zaangażowane były samo-
rządy lokalne i jednostki organizacyjne. Przygotowano poczę-
stunek, gry, zabawy, konkursy, atrakcje skierowane do każdej 
grupy wiekowej. Lokalne zespoły ludowe prezentowały część 
artystyczną. Imprezy były niezwykle widowiskowe i przycią-
gały rzesze publiczności. Z pewnością konkurs kulinarny „Bi-
twa Regionów’’ jest ważną formą aktywizacji społecznej KGW 
oraz integracji małych ojczyzn. 

Źródła:
- https://www.kowr.gov.pl/konkurs.
- https://publicystyka.ngo.pl/historia-kol-gospodyn-wiejskich-miedzy-
emancypacja-a-kolonizacja-wsi

- https://podr.pl/wp-content/uploads/2021/04/HISTORIA-KOL-GO-
SPODYN-WIEJSKICH.pdf

- https://sip.lex.pl
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Był czas, że wosk pszczeli odgrywał w gospodarstwach domowych ogromną rolę. Robionymi z niego świecami oświe-
tlano wnętrza chat, pałaców i kościołów. Odkąd odkryto naftę i lampę naftową, a potem gaz i elektryczność weszły do 
domów i na ulice, woskowe świece wycofały się do kościołów. Z wosku produkuje się jeszcze gromnice, które i tak 
coraz częściej zastępuje się świecami parafinowymi.

Mariola Kustra 
Doradca Zespołu Doradców w Kętrzynie

od świec do leku, czyli o wosku

Wielu farmaceutów uważa, że większość 
plastrów, maści i kremów powinno być 
przygotowanych na pszczelim wosku. 
Wosk znalazł zastosowanie w przemyśle, 
jest niezastąpiony przy wyrobie środków 
farmaceutycznych i kosmetycznych, mate-
riałów izolacyjnych. Nie może się bez niego 
obejść stomatologia i wiele innych dziedzin. 

Ale przede wszystkim bez wosku nie mogą się obejść pszczoły.

Czym jest wosk pszczeli?

Naturalnie – pszczelim produktem wydzieliną gruczołów 
woskowych robotnic. Budują z niego plastry i te najdoskonal-
sze, najekonomiczniejsze – jakie można wymyślić – komórecz-
ki, celki w których przechowują miód wychowują potomstwo, 
składają pierzgę. Woskiem również zasklepiają – kiedy trzeba- 
plastry i mateczniki. Teoretycznie pszczoła może wyproduko-
wać o połowę wosku mniej niż sama waży. Najwyższym jej 
osiągnięciem byłoby wówczas 50 mg tej substancji, czyli jeden 
pień powinien dostarczyć 5-7 kg, podczas gdy rzeczywista wy-
dajność wynosi średnio 50 dag z jednego ula. 

Do wytworzenia 1 kg wosku pszczoły zużywają 4-8 kg mio-
du. A wosk przecież nie kosztuje 4-8 razy drożej od miodu. 
Ale kto bardzo chce, może podnieść jego produkcję. Przekona-
no się także, że pszczoły kaukaskie w porównaniu z naszymi, 
nie tylko wytwarzają więcej miodu, ale i wosku.

W skład wosku wchodzi ok. 15 związków chemicznych, 
głównie estrów ale także występują w nim wolne kwasy, al-
kohole i węglowodory. Estrów kwasów tłuszczowych jest 70,4-
74,9%, wolnych kwasów 13,5-15%, parafinowych węglowodo-
rów 12,5-15%. Są też związki mineralne oraz barwniki i sub-
stancje aromatyczne a także nieco kitu pszczelego.

Wytapianie wosku

Wosk uzyskuje się zwykle ze zrzynków, pozostających przy 
odsklepianiu plastrów oraz z innych nieużytecznych kawał-
ków plastrów. Obecnie stosuje się nowoczesny sprzęt do obrób-
ki wosku: topiarki parowe, elektryczne. Jednak pszczelarze ce-

nią sobie topiarkę słoneczną. Jej konstrukcja jest tak prosta, że 
każdy potrafi sporządzić to urządzenie sam. Po prostu jest to 
skrzynka nakryta od góry szkłem. W środku znajduje się lek-
ko pochylona blacha, na którą kładzie się wosk, mateczniki i in-
ną woszczyznę. Pod nią ustawia się szerokie, niskie naczynie, 
lekko nasmarowane olejem i do niego spływa wosk, po prostu 
roztapiany przez słońce. Jeszcze na blasze można położyć dru-
cianą siatkę, aby zatrzymała spływające z woskiem zanieczysz-
czenia. Naturalnie, że topiarkę trzeba ustawić do słońca. Całe 
urządzenie powinno być umieszczone na słupku, zakończonym 
czopem, który osadza się w dnie topiarki, dzięki czemu łatwo 
obracać ją ku słońcu. Nieraz wieko szkli się podwójną szybą, 
aby ciepło nie uciekało. Pszczelarze liczą, że przeciętnie ze 100 
kg rozmaitej woszczyzny uzyskuje się w hurcie ok. 50 kg czy-
stego wosku. Wiedzą, że ze starych plastrów trzeba woszczy-
znę wytapiać możliwie szybko, bo potrafi ją zniszczyć motylica.

 

W lecznictwie

Niektórzy lekarze amerykańscy polecają, by zamiast gumy 
żuć woskowo-miętowe cukierki lub odkrajane kawałki plastra 
z miodem. Żucie powinno trwać 15 min. Aktywizuje ono wy-
twarzanie śliny, podwyższa przemianę materii, wosk mecha-
nicznie oczyszcza zęby z nalotu i wzmacnia dziąsła. 

Przez długie wieki wosk był uznawany jako najlepsze lekar-
stwo na katar sienny. Obecnie też się go uznaje, ale w innej for-
mie. Otóż, trzeba zebrać cieniutką osłonkę z plastra przed wy-
dobyciem miodu i po prostu żuć ją. Kurację tę trzeba stosować 
przez miesiąc przed przewidywanym atakiem gorączki sien-
nej. Osoby, które ten sposób leczenia stosowały, nie chorowa-
ły wcale lub – w najgorszym wypadku – przechodziły gorącz-
kę sienną bardzo łagodnie. Przypuszcza się, że lecznicze dzia-
łanie wosku polega na obecności w nim niewielkich ilości pył-
ków roślinnych, które – właśnie w tych minimalnych ilościach 
– działają odczulająco.

Źródło:
- „Pszczoły i ludzie” Irena Gumowska
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

sPRzEDAM:
n Drzewo 60 m3 liściaste oraz dąb i buk przetarty na stolarkę. 

Czesław Bertel, Rogiedle 8A, 11-135 Lubomino. Tel. 660 997 614.
n Sprzedam gospodarstwo rolne wraz z siedliskiem w m. Je-

ziorko (gm. Pieniężno) o powierzchni ok. 15 ha, stanowią-
cej łąki i pastwiska oraz stary las o pow. 1,20 ha. Istnieje 
możliwość kupna samej ziemi. Tel. 533 410 366.

n Sprzedam ciągnik Ursus 1614 rok 1993 stan bdb., ciągnik 
zetor 16245 rok 1997 przyczepa hw8011 wywrotka ładow-
ność 10 ton przyczepa tandem wywrotka ładowność 12 ton, 
agregat talerzowy uprawowo siewny Vaderstadt rapid szer. 
4 metry z nawozem rok 2005, opryskiwacz ciągany pojem-
ność 2500 litrów i 4000 litrów, ładowarkę teleskopową Mer-
lo rok 2007, prasę do balotów Sipma 120x120 rok produkcji 
2013, czyszczalnię Petkus. Tel. 500 419 229.

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

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

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

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

n Sprzedam czyszczalnię nasion dokładnego czyszczenia produk-
cji niemieckiej Petkus K-531 Gigant z sitami (30 szt. w cenie 70 
zł/szt, sita w dobrym stanie) oraz instrukcją obsługi czyszczal-
ni, możliwy transport, cena 6600 zł (mała negocjacja) woj. dol-
nośląskie, gmina Żmigród. Tel. 668 793 926.

n Sprzedam prasę do bel (produkcja WARFAMA), pług pię-
cioskibowy, Cyklop, rozrzutnik czteroosiowy, przetrząsar-
ko-zgrabiarki siedmiorzędowe, przyczepę 4,5 tonową, przy-
czepę 6 tonową. Gamerki Wielkie, gm. Jonkowo, pow. olsz-
tyński. Tel 660 997 614.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n DziałDOWO, ul. Polna 6, tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

n nOWe MiastO luBaWskie, ul. Kazimierza Wielkiego 5,  
tel. (56) 474 21 88

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

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

n Olsztyn 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2022 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 540 zł brutto

   n  IV str. – 1 845 zł brutto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

   n  format A4 – 1 230 zł brutto

   n  format 1/2 A4 – 770 zł brutto

   n  format 1/4 A4 – 615 zł brutto

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

artykuł sponsorowany format A4 – 923 zł brutto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 770 zł brutto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 540 zł brutto

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 2 306 zł brutto

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

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

Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 31 października 2022 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

krzYŻÓWka
 1. Leczenie ogrodem
 2. Metoda zalecana przy renowacji użytków zielonych
 3. Doza, porcja
 4. Zboże najrzadziej atakowane przez choroby
 5. Do włosów – nie szampon
 6. Czterokołowy pojazd zaprzęgowy
 7. Zorganizowany sposób obserwacji
 8. Pszczeli budulec
 9. Długotrwały brak opadów 
10. Jeszcze nie harcerz
11. Złośliwy lub psotny duszek
12. Nacisk, przymus
13. Wypadek samochodowy
14. Brzydka i wstrętna istota
15. Azjatycka część Rosji
16. Okręt Noego
17. Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody
18. Symbol „miast dobrego życia”
19. Z niej teraz świece
20. Bezzałogowy statek powietrzny
21. Przekupiony aplauz
22. Sytuacja absurdalna
23. Lokomotywa z wagonami
24. Człowiek wysługujący się komuś

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
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16.
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20.
21.

22.
23.

24.

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

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

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

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

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

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

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

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

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z TWOIM DORADCĄ WMODR



Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, tel. 89 535 76 84, fax 89 526 44 39
e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.wmodr.pl

    BADANIEOPRYSKIWACZY
UMÓW SIĘ NA BADANIE

Diagnosta Telefon Obsługiwane powiaty
Jerzy Bancewicz 697 632 064 Szczytno N. Miasto Lubawskie
Arkadiusz Grędziński 665 992 220 Elbląg Braniewo
Karol Siennicki 665 892 079 Ełk Węgorzewo
Grzegorz Jędrzejek 665 990 472 Działdowo Olsztyn
Artur Jankowski 665 960 371 Nidzica Olsztyn
Grzegorz Kasprowicz 665 920 536 Iława Ostróda
Wojciech Staniszewski 697 632 492 Lidzbark Warm. Bartoszyce
Emil Kobiela 695 990 251 Giżycko Pisz
Maria Kapuścińska 665 892 311 Olecko Gołdap
Czesława Orłowska-Staniszewska 665 910 634 Kętrzyn Mrągowo

► KONTROLA  ► KALIBRACJA  ► ATESTACJA


