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z życia WMODR

Z życia WMODR

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

|

Wnioski o dopłaty do materiału
siewnego
W terminie 15 stycznia – 25 czerwca
2019 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski należy składać w Biurach Powiatowych ARiMR. Stawki dopłat do 1 ha
powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, określane są corocznie do dnia 30
września. Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni
upraw zadeklarowanych w złożonych
wnioskach oraz środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

|

Oświadczenie jako forma wniosku
o płatności bezpośrednie
W roku 2019, podobnie jak w ubiegłym,
zamiast wniosku o przyznanie płatności,
rolnicy mogą złożyć pisemne oświadczenie, w którym potwierdzą brak zmian

w porównaniu do wniosku z poprzedniego roku. Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy we wniosku
(lub oświadczeniu) o przyznanie płatności na rok 2018 deklarowali powierzchnię
gruntów ornych mniejszą niż 10 ha. Złożenie oświadczenia będzie oznaczało, że
rolnik w 2019 roku ubiega się o te same
płatności co w roku ubiegłym i jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o płatności za rok 2019. Oświadczenie będzie można składać w terminie od 15 lutego do 14
marca 2019 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

|

Operacje szkoleniowe w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność
informacyjna” objętego PROW na lata 2014-2020
WMODR w miesiącach styczeń-marzec br. przeprowadza dwie operacje
szkoleniowe pn. „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” oraz „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Łącznie odbędą się 53 szkolenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zapraszamy rolników, domowników, małżonków
rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie oraz właścicieli lasów do udziału
w szkoleniach. Harmonogramy szkoleń,
wraz z danymi kontaktowymi doradców
prowadzących nabór, dostępne są na stronie internetowej WMODR.

 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”; czas naboru: 31 stycznia - 1 marca 2019 r.
 „Restrukturyzacja małych gospodarstw”;
czas naboru: 28 lutego – 29 marca 2019 r.
Pracownicy WMODR świadczą fachowe doradztwo w zakresie wymienionych
poddziałań oraz sporządzają niezbędną
dokumentację aplikacyjną.

|

Nabór wniosków dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na
operacje realizowane w roku 2019
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ogłosił konkurs dla partnerów KSOW
na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 20182019. Wnioski o wybór operacji należy
składać w terminie 04-18 lutego 2019 r.
do podmiotów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

|

Nabory wniosków w ramach PROW
na lata 2014-2020
 „Inwestycje mające na celu ochronę wód
przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”; czas naboru: 28 grudnia 2018 r. – 25 lutego 2019 r.

WMODR prowadzi nabór wniosków o wybór operacji realizowanych na poziomie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach działania 5. „Poszukiwanie
partnerów KSOW do współpracy
w ramach działania „Współpraca”,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt
13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na
lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej
współpracy”.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konferencyjnych i seminaryjnych organizowanych przez WMODR:
Data

Temat

Miejsce

Osoba kontaktowa

27.02.2019 r.

Aktualne problemy w produkcji ziemniaka – bioasekuracja fitosanitarna

Dom Weselny
Brzozie Lubawskie 116

Ewa Jaworska tel. 665 920 379

28.02.2019 r.

Szkolenie dla producentów bydła
mięsnego

Siedziba WMODR
ul. Jagiellońska 91 w Olsztynie

Sylwia Walesieniuk tel. 665 880 978

Siedziba WMODR
ul. Jagiellońska 91 w Olsztynie

Elżbieta Kaczyńska tel. 695 550 987

Siedziba Oddziału WMODR
Al. Zwycięstwa 10 w Olecku

Jerzy Rutkowski tel. 665 892 160

Siedziba WMODR
ul. Jagiellońska 91 w Olsztynie

Marta Bieciuk tel. 665 890 142

Gospodarka wędkarsko-rybacka jako
08.03.2019 r. istotny element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Uprawa bobowatych jako alternatywa
08.03.2019 r. pozyskiwania białka paszowego w warunkach zrównoważonego rozwoju
12.03.2019 r.
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z życia samorządu województwa

Kolejne unijne pieniądze powędrowały na wieś

Prace nad rozdysponowaniem unijnych funduszy idą pełną parą. Pod koniec grudnia podpisano kolejnych 25 umów
o przyznaniu pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i cztery umowy z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
PROW kontynuuje wdrażanie inicjatywy LEADER
Ponad 2,5 mln złotych wsparcia otrzymają projekty realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, czyli inicjatywy LEADER.
Inicjatywa LEADER jest oddolnym, partnerskim podejściem
do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne
grupy działania.
– Leader to jedno z narzędzi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które cieszy się dużą popularnością wśród samorządów lokalnych,
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, osób fizycznych, Kościołów – podkreślał marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Środki pozyskane z tego źródła są kierowane na rozwój kreowany przez lokalną społeczność. Za pośrednictwem LGD na warmińsko-mazurskie wsie trafiają środki na poprawę infrastruktury, zwłaszcza
społecznej i kulturalnej, kultywowanie dziedzictwa, tworzenie nowych
miejsc pracy, a także na aktywizację mieszkańców i integrację społeczną.
Dotychczas w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” do samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wpłynęły 883 wnioski o dofinansowanie projektów. Podpisano 508 umów o przyznaniu pomocy na łączną
kwotę blisko 56 mln złotych.
W grudniu umowy podpisali: Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama
Mazurskiej Krainy”, Stowarzyszenie „Łączy Nas Kanał Elbląski” Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania
„Warmiński Zakątek” i Stowarzyszenie LGD „Lider w EGO”.
W dalszym ciągu w Urzędzie Marszałkowskim trwa proces
oceny formalnej i merytorycznej pozostałych wniosków. Kolej-

Pod koniec grudnia podpisano kolejne umowy o przyznaniu pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 i z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
ne nabory wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzanych
za pośrednictwem lokalnych grup działania zaplanowano na
pierwsze półrocze 2019 roku.
PO Rybactwo i Morze
Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” podpisała umowy o dofinansowanie czterech projektów. Beneficjenci z obszaru
LGD „Mazurskie Morze” to przedstawiciele sektora rybackiego,
którzy w ramach działania Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju i zakresu Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury zrealizują
operacje, które umożliwią przeciwdziałanie kłusownictwu. Wysokość dofinansowania to 180 tys. zł.
Do samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze złożono dotychczas 154 wnioski o dofinansowanie na kwotę ok. 17,5 mln.
Do tej pory zawarto 85 umów na kwotę ok. 10 mln zł.

Nowi członkowie Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle

Cztery nowe firmy uzyskały członkostwo w sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”.
Regionalne Dziedzictwo Kulinarne
jest ideą promującą produkcję oraz sprzedaż lokalnej i regionalnej żywności. Służyć ma spełnianiu życzeń konsumentów,
zwiększaniu współpracy pomiędzy lokalnymi producentami żywności i restauracjami, a także wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy regionami członkowskimi.
Ważnym elementem rozwoju gospodarczego regionu jest również promowanie żywności, do produkcji której wykorzystywane są lokalne zasoby surowcowe. Obecnie do sieci należy 139 członków.

W grudniu do sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury
Powiśle przyjęto: Pałac Mortęgi Hotel & SPA, Mortęgi k. Lubawy,
Kozią Farmę Złotna, Złotna k. Morąga, Pasiekę Miody Tolkmickie Mariusz Szempliński, Tolkmicko oraz Gospodarstwo ogrodnicze Joanna Walkiewicz, Frygnowo k. Gierzwałdu.
Warmia Mazury Powiśle należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego od 2005 roku. Od tego czasu prężnie się rozwija i obecnie jest jedną z największych sieci
w Europie i w Polsce.
Aktualna lista przedsiębiorstw i więcej informacji na temat
sieci Dziedzictwa Kulinarnego znajduje się pod adresem: www.
dziedzictwokulinarne.pl.
Bieżące Informacje nr 2 [354]  Luty 2019
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z życia ARiMR

Rozwój przetwórstwa
rolno-spożywczego
W 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje kolejne wezwanie do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 „Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.
dr Marcin Kazimierczuk

Z-ca Dyrektora WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
W ramach przedmiotowego
instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc
przyznaje się podmiotowi, który: wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów
rolnych w ramach co najmniej
jednego z rodzajów działalności
wymienionych we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi; prowadzi działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo; posiada numer
identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów; jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy.
Wysokość pomocy
Pomoc w ramach poddziałania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi:
 10 mln zł w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się
przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów
rolnych;
 15 mln zł w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach
producentów rolnych i ich związkach.
Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł. Wnioskodawcy mają również
możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabez-
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pieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100 proc. kwoty zaliczki.
Zakres przedmiotowy wsparcia
W ramach poddziałania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
 Zakupu (wraz z instalacją):
 maszyn lub urządzeń do: magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania; przetwarzania produktów rolnych; magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży; przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu;
 aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania;
 wdrożenia systemów zarządzania jakością;
 oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
 Budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
 budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji,
magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych);
 pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną
część obiektów podstawowych w części nieprzekraczającej 10 proc. całkowitej powierzchni tych obiektów;
 budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych;
 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
Należy w tym miejscu dodać, że koszty związane z inwestycją budowlaną są kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

z życia KOWR

Nowa pomoc dla zadłużonych
gospodarstw rolnych
Problem nadmiernego zadłużenia w wielu gospodarstwach rolnych jest najczęściej efektem strat spowodowanych
następstwem powtarzających się niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub trudnych do przewidzenia sytuacji
kryzysowych na rynkach rolnych. W takiej sytuacji poprawne funkcjonowanie dla znacznej grupy producentów rolnych jest bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe.
OT KOWR w Olsztynie
Jednym z elementów kompleksowego programu wsparcia
zJednym z elementów kompleksowego programu wsparcia zadłużonych rolników jest Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, która wchodzi w życie z dniem 8 lutego br.
Pomoc przewidziana w ustawie skierowana jest do producentów rolnych prowadzących działalność rolniczą od co najmniej trzech lat, którzy stali się niewypłacalni w myśl przepisów ustawy Prawo upadłościowe lub są zagrożeni niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Restrukturyzacja może objąć długi o charakterze pieniężnym, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Nowe prawo daje możliwość restrukturyzacji
zadłużenia gospodarstw poprzez:
 udzielenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa dopłat do oprocentowania kredytu restrukturyzacyjnego udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty
zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (nie dłużej niż na 10 lat),
 udzielenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej
(nie dłużej niż na 15 lat),
 udzielenie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji zabezpieczającej spłatę zaciągniętego w banku kredytu restrukturyzacyjnego,
 przejęcia zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo
rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod warunkiem przeniesienia części lub całości prawa własności
nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa.
Warunkiem koniecznym do ubiegania się o pomoc publiczną w formie dopłat do oprocentowania kredytu restrukturyzacyjnego, pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia
czy gwarancji zabezpieczającej spłatę zaciągniętego zadłużenia jest przedstawienie przez wnioskodawcę planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zaakceptowanego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wniosko-

dawcy. W planie musi być zawarta m.in. analiza i ocena stanu
ekonomiczno-finansowego gospodarstwa czy wskazanie źródeł finansowania z opisem działań, które będą podjęte w celu przywrócenia w gospodarstwie rolnym zdolności do pokrywania kosztów działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych.
Gwarancja spłaty kredytu restrukturyzacyjnego jest udzielana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na okres, który
obejmuje umowa kredytowa oraz trzy miesiące od zakończenia okresu kredytowania. Jest udzielana do wysokości kwoty
przyznanego kredytu restrukturyzacyjnego wraz z odsetkami
od tej kwoty, z wyłączeniem kwoty odsetek dopłat do oprocentowania udzielonych przez ARiMR. Kwota gwarancji nie może
też być większa niż suma hipoteki stanowiącej zabezpieczenie
roszczeń KOWR wynikających z tytułu wykonania obowiązków gwaranta i nie większa niż wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteki.
Przejęcie zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo
rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa następuje na
wniosek zadłużonego oraz za zgodą wierzycieli pod warunkiem przeniesienia przez wnioskodawcę własności całości lub
części nieruchomości wchodzącej w skład jego gospodarstwa
na rzecz Skarbu Państwa. Po przeniesieniu własności nieruchomości rolnej dotychczasowy właściciel może skorzystać z prawa pierwszeństwa do dzierżawy tej nieruchomości lub jej nabycia po upływie co najmniej pięciu lat od dnia przeniesienia
własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Przepisy ustawy nie mają zastosowania do podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, wobec których toczy się postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz prowadzących gospodarstwa rolne w likwidacji lub w upadłości.
Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków udzielania pomocy można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, lub na stronie internetowej KOWR (www.kowr.gov.pl).
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z życia OSChR

Nowalijki – pierwsze, świeże, ale czy zdrowe?
Do nowalijek zalicza się warzywa, które pokazują się w nowym sezonie w sprzedaży po raz pierwszy. To m.in.: sałata,
rzodkiewka, szczypiorek, pietruszka naciowa, a także pomidory, ogórki czy młoda marchew. Są bogate w witaminy
i składniki odżywcze, ale jako rośliny uprawiane wczesną wiosną są szczególnie narażone na kumulację szkodliwych
związków, np. azotanów.
dr inż. Anna Kulczycka

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie
Mimo że uprawa warzyw pod osłonami umożliwia uprawę
warzyw i ziół przez cały rok, w sezonie zimowym dominuje sprzedaż warzyw z przechowalni i mrożonych, które mają
mniejsze wartości odżywcze oraz zmienione właściwości sensoryczne. Nowalijki charakteryzują się krótkim okresem wegetacji, dlatego niezwykle istotne jest odpowiednie i precyzyjne
przygotowanie podłoża, gdyż w trakcie uprawy nie ma możliwości regulacji odczynu i wprowadzania składników odżywczych. Nawożenie powinno być oparte na wynikach analizy
chemicznej gleby, obserwacji roślin oraz kontrolnej analizie chemicznej składników w roślinie.
 W Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie
można wykonać badanie próbki ziemi, podłoża organicznego, pakiet zawiera: pH w H2O, azot azotanowy i amonowy, fosfor, potas, wapń, magnez, chlor, zasolenie – koszt
52,48 zł brutto.
 OSCHR również opracowuje zalecenia nawozowe – koszt
18,75 zł.
Na wysokość i jakość plonu roślin wpływa wiele czynników, do najważniejszych zalicza się: temperaturę, światło i zawartość składników odżywczych. Rośliny uprawiane wczesną wiosną są szczególnie narażone na kumulację
szkodliwych związków, np. azotanów. Według badań aż 5080 proc. azotanów w żywności pochodzi z warzyw. Z tego
względu zostały ustalone normy maksymalnych zawartości
azotanów w produktach ogrodniczych. W Polsce obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r.
w sprawie maksymalnych zawartości azotanów (Dz.U. nr 37,
poz. 326). W obliczu nadmiernego zużycia nawozów azotowych, zanieczyszczenia środowiska azotanami, które przedostają się do wód, warto zwrócić uwagę na to, że wpływają na ludzkie zdrowie. Wykazano, że azotany przekształcone w azotyny mają działanie rakotwórcze. Zarówno woda,
jak i żywność powinna być stale monitorowana ze względu
na bezpieczeństwo konsumenta.

 stosowanie szybkodziałającej saletry u roślin o wysokich wymaganiach i dłuższym okresie wegetacji, należy liczyć się ze
wzrostem zawartości azotanów,
 używanie nawozów siarkowych przy zbyt niskim odczynie
(poniżej 6,0) sprzyja akumulacji azotanów (siarczan amonu,
potasu), lepiej wybierać formy chlorkowe – sól potasowa,
 braku tlenu oraz wyższa niż zalecana temperatura transportu i przechowywania.
Zalecenia w ograniczeniu akumulacji azotanów:
 wapnowanie przeprowadzić jesienią – seler naciowy, rzodkiewka, szpinak źle reagują na świeże wapnowanie, a niskie
pH wpływa na ograniczenie przyswajania molibdenu, a tym
samym ułatwia akumulację azotanów oraz szczawianów,
 nawożenie naturalne – wykonać jesienią, nie łączyć z wapnowaniem. Prowadzone regularnie co 3-4 lata uzupełnia
zawartość mikroskładników, szczególnie molibdenem, którego niedobór przyczynia się do wzrostu zawartości azotanów w roślinach. Przeprowadzone nawożenie obornikiem
wiosną może prowadzić do zawiązywania luźnych główek
sałaty oraz wybijanie pędów kwiatostanowych,
 uzupełnić fosfor w formie łatwo dostępnej (forma polifosforanowa), gdyż jest słabo pobierany w niższych temperaturach. Fosfor wpływa na rozwój systemu korzeniowego, dlatego aplikacja powinna być precyzyjna w okolicy korzeni,
 nawozy potasowe i fosforowe można dostarczyć jesienią, aby
wiosną nie wprowadzać zbyt dużej jednorazowej dawki nawozów wpływającej na zasolenie podłoża. Sałata jest bardzo
wrażliwa na zasolenie, objawem jest zasychanie wierzchołka wzrostu i karłowaceniem liści.
Źródła:
- „Materiały szkoleniowe z warsztatów w zakresie doradztwa nawozowego w ogrodnictwie- wrzesień 2010”. Warszawa, KSCR w Warszawie 2011.
- Chohura P. Ostrożnie z azotem. Owoce warzywa kwiaty. Nr. 1,
2014.

Co wpływa na akumulację azotanów?
 warunki świetlne – przy dużym natężeniu światła wzrasta
aktywność fotosyntezy, co wpływa na zmniejszenie zawartości azotanów w roślinach,
 dawka i rodzaj nawozu azotowego – badania potwierdzają
zależność między zawartością azotanów a nawożeniem azotem, dlatego dawki nawozów azotowych powinny być precyzyjnie dostosowane, nie zaleca się stosowania formy azotanowej (saletra wapniowa),
 stosowanie nawożenia pogłównego azotem (w przypadku roślin o krótkim okresie wegetacji: sałata, rzodkiewka,
szpinak),
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Uprawa doniczkowa roślin przyprawowych oraz kopru ogrodowego na zbiór pęczkowy - Gospodarstwo Rolne Słonecznik.

w polu i na łące

Rolnictwo precyzyjne
W dzisiejszych czasach rolnictwo ma coraz to szerszy dostęp do nowych, innowacyjnych technologii. Wysokie
koszty produkcji oraz ogrom prac i czasu rolnika ponoszone na wytworzenie produktu rolnego powodują nieustanne
szukanie rozwiązań, które ułatwią życie rolnikowi, pozwolą zaoszczędzić oraz co najważniejsze wytworzyć produkt
rolny wysokiej jakości. Jednym z takich rozwiązań, które łączy w sobie innowacyjność, usprawnienie prac oraz zaoszczędzenie czasu i pieniędzy jest właśnie rolnictwo precyzyjne.
mgr inż. Marcin Gołębiewski

Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn
Rolnictwo precyzyjne jest to system
umożliwiający rolnikowi dostosowanie
elementów agrotechniki do panujących
warunków w obrębie pola uprawnego,
w celu optymalizacji plonów i ich jakości, a przede wszystkim zmniejszenia
kosztów produkcji oraz oddziaływania
na środowisko. System ten wspomagany jest komputerowo, wykorzystując najnowsze technologie nawigacyjne i informatyczne.
W tradycyjnym systemie gospodarowania pole uprawne traktowane jest jednorodnie pod względem jakości gleby i
jej zasobności w składniki pokarmowe
oraz odczyn pH, w wyniku czego na całym obszarze pola stosujemy jedną dawkę pestycydów, nawożenia czy też wysiewu nasion. Taki system gospodarowania
na dużych obszarach liczący w setkach
czy tysiącach hektarów powoduje gromadzenie kosztów ponoszonych na produkcję, które można zredukować właśnie
poprzez wdrażanie w gospodarstwie systemu rolnictwa precyzyjnego. W systemie rolnictwa precyzyjnego do zakresu
działań poza zabiegami i procesami obejmującymi zmienność gleb i roślin należy automatyzacja prac polowych, doku-

mentowanie oraz zarządzanie wszystkimi czynnościami i gospodarstwem.
Rolnik, który zamierza wdrożyć
w swoim gospodarstwie system rolnictwa precyzyjnego, powinien przestrzegać
zasady pozyskiwania i dokumentowania
informacji. W pierwszej kolejności powinniśmy zacząć od poznania zasobów,
jakie już mamy w gospodarstwie. Określamy powierzchnię upraw oraz zasobność gleby w składniki pokarmowe. Na
początku mierzymy powierzchnię i obrys pola, tworząc mapę pola. W zależności od założonej dokładności komputer
dzieli pole na działki z wyznaczonymi
punktami, z których należy pobrać próby
glebowe. Pozyskane dane wprowadzamy
do komputera, który po ich przetworzeniu sporządza mapę zasobności i zmienności glebowej, która następnie posłuży
nam do zaplanowania nawożenia.
W systemie rolnictwa precyzyjnego bardzo ważną informacją jest wielkość plonu. W zależności od części pola plon będzie różny. Wysoki plon w danym miejscu pola oznacza większe pobranie składników pokarmowych przez
roślinę, co skutkuje wzrostem nawożenia pod rośliny następcze. Informacji na
temat wielkości plonu w danym miej-

Kombajn
monitorowania
plonu

Analizy

scu dostarczają komputer oraz odbiornik GPS zamontowane w kombajnie zbożowym. Tworzona jest mapa plonu pola, a dane zgrane do komputera stacjonarnego po nałożeniu map zasobności
pozwolą nam dokładniej określić mapę
nawożenia.
Następnym obszarem po nawożeniu,
gdzie rolnictwo precyzyjne znalazło zastosowanie, jest ochrona roślin przed
agrofagami. Precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin ma na celu zmniejszenie ilości stosowanego środka oraz
wielkości powierzchni ich stosowania.
Dzięki realizacji założonego celu przyczyniamy się do ochrony środowiska, a na
pewno mniejszego stopnia jego skażenia.
W systemie tym ochrona roślin opiera się
o teledetekcję przy użyciu zdjęć satelitarnych, lotniczych i naziemnych.
Podsumowując, system rolnictwa precyzyjnego ma na celu zwiększanie zysków gospodarstwa przy jednoczesnym
dbaniu o środowisko naturalne. Jest systemem ułatwiającym zarządzanie gospodarstwem rolnym czy też podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania.
Rolnictwo precyzyjne to system gospodarowania, który ciągle się rozwija i na
pewno niejednym jeszcze nas zaskoczy.

Mapy plonu
Dane glebowe
i roślinne

Schemat organizacji rolnictwa
precyzyjnego. Źródło: System
rolnictwa precyzyjnego.
Andrzej Dominik. Radom 2010.

Ochrona
Modele
Nawożenie
Siew

Mapy aplikacji
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Uprawa cukinii
Cukinia to pyszne, zdrowe i lekkostrawne warzywo z rodziny dyniowatych, które przywędrowało do nas z południa
Europy. Jest to warzywo niskokaloryczne, bardzo bogate w wiele składników mineralnych oraz witamin, przy czym
nie kumuluje metali ciężkich i jest delikatna dla naszego układu pokarmowego. Cukinie możemy spożywać na
wiele różnych sposobów, od surowej do kanapek i sałatek, przez smażoną, faszerowaną, grillowaną, gotowaną,
marynowaną, kiszoną, a nawet można z niej uzyskać pyszny dżem czy salsę.
inż. Barbara Kocięda

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo
Przygotowanie stanowiska

Zbiory cukinii z własnego ogrodu wrzesień
2018 roku, fot. Izabela Kocięda
Cukinia jest odmianą botaniczną dyni zwyczajnej, ale jest od niej mniej wymagająca w uprawie. Ma rozłożyste, dekoracyjne liście oraz bardzo duże żółte
kwiaty, dlatego sprawdza się nie tylko
jako roślina uprawna, ale również z powodzeniem można ją uprawiać dla elementu dekoracyjnego w naszym ogrodzie. Jest to roślina jednoroczna, która osiąga wysokość około 60 cm (choć
niektóre jej odmiany osiągają wysokość
nawet 100 cm). Jest to roślina o bardzo
rozłożystym krzewieniu się, dlatego dla
niektórych odmian na jedną roślinę należy przeznaczyć nawet 1 m2 powierzchni. Przy odpowiedniej pielęgnacji, jeden
krzew może w ciągu roku dać od 13 do
45 owoców, dlatego też w ogrodzie zazwyczaj zasiewa się 2-3 krzewy. Cukinia składa się z około 90 proc. z wody,
jednakże jest bogata w sole mineralne,
głównie wapń, potas, mangan, żelazo,
witaminy C, B1, B2, PP oraz β-karotenu.
Warzywo to uprawia się głównie dla
jadalnych owoców, jednak jadalne są
również kwiaty cukinii, które smakują równie dobrze na surowo, jak i smażone. Zwykle zjada się kwiaty męskie,
gdyż jest ich więcej, a poza tym z żeńskich zawiązuje się owoc.
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Cukinia jest rośliną ciepłolubną, dlatego decydując się na jej uprawę, należy
wybrać dla niej stanowisko dobrze nasłonecznione oraz osłonięte od wiatru.
Najlepszą glebą dla cukinii jest gleba żyzna, próchnicza i przepuszczalna, bogata w składniki pokarmowe, o odczynie
lekko kwaśnym lub obojętnym. Cukinia
do dobrego plonowania potrzebuje wilgoci, jednak zbyt mokra ziemia powoduje gnicie zawiązków oraz leżących na
ziemi owoców, dlatego odradza się uprawy cukinii na glebie ciężkiej oraz podmokłej. Dobrze jest rok przed uprawą, na
jesień, pod uprawę cukinii zastosować
obfite nawożenie naturalne (obornik lub
kompost). Aby cukinia nie traciła wilgoci, często jest uprawiana na folii. Z kolei,
aby zapobiec utracie wilgoci, stosuje się
ściółkowanie, np. czarną agrowłóknioną czy słomą. Cukinię najlepiej siać na
stanowisku po uprawach korzeniowych
lub bobowatych, należy unikać uprawy
po sobie roślin z rodziny dyniowatych,
zmianowanie powinno być nie częściej
niż 3-4 lata.
Termin wysiewu cukinii to druga połowa maja i pierwsza połowa czerwca
(po zimnych ogrodnikach), ponieważ
najmniejszy przymrozek niszczy roślinę. Optymalna temperatura dla prawidłowego rozwoju to 20-25°C, gdy temperatura spada poniżej 14°C, dochodzi do
zahamowania wzrostu. Cukinię można
siać na dwa sposoby: bezpośrednio do
gruntu oraz z rozsady.
Siew bezpośrednio do gruntu (15 V15 VI): do gruntu na głębokość 2-4 cm
umieszczamy po 2-3 sztuki nasion, rozstaw zależy od odmiany, zwykle to 0,61x1 m. Kiełkowanie zaczyna się po 7-10
dniach, jeżeli zachowana jest optymalna
temperatura rozwoju. Po wschodach roślin pozastawiamy te najsilniejsze, wyrywając słabsze roślinki.
Siew z rozsady: po 1-2 nasiona wysiewamy do osobnych małych doniczek

(należy pamiętać, aby doniczki były czyste, najlepiej dobrze umyte lub odparzone, pozwoli to uchronić nasze rośliny
przed chorobami grzybowymi) od 20 do
30 kwietnia. Należy pamiętać, aby trzymać je w temperaturze 20-25°C, w nasłonecznionym miejscu oraz utrzymywać
wilgotną glebę. Jeżeli wzejdą dwie sadzonki, słabszą z nich usuwamy. Rozsadę wysadzamy do gruntu po około 4 tygodniach, między 20 maja a 20 czerwca.
Przesadzanie sadzonek musi być wykonywane bardzo ostrożnie z nienaruszoną
bryłą ziemi, nie wolno obrywać korzeni
cukinii, roślina ta bardzo źle znosi przesadzanie z gołymi korzeniami. Należy
pamiętać, że cukinia uprawiana z rozsady zaczyna owocować wcześniej.
Pielęgnacja
Cukinia jest warzywem łatwym
w uprawie i niewymagającym dużej liczby zabiegów pielęgnacyjnych. Na samym
początku rozrostu, jeżeli nie zastosowaliśmy ściółkowania, należy w razie potrzeby pozbyć się chwastów, w późniejszym
czasie nie będzie to potrzebne, ponieważ
cukinia swoimi dużymi liśćmi skutecznie
zagłusza rozwój niepożądanych roślin.
Ważne w uprawie cukinii jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu uwilgotnienia ziemi. Jeżeli zajdzie taka potrzeba,
zaleca się regularne podlewanie (szczególnie w czasie upałów i podczas suszy). Nie należy jednak przesadzać z wodą, cukinia lubi wilgotne podłoże, jeżeli ma za dużo wilgoci, dochodzi do gnicia owoców.
Jeżeli posadzimy nasze rośliny na żyznym, z nawiezionym jesienią nawozem
naturalnym podłożu, nasza cukinia nie
będzie potrzebowała dodatkowego nawożenia. Jednak, gdyby zaistniała taka potrzeba, można zasilić rośliny nawozem
wieloskładnikowym zaraz po kwitnieniu, a następnie po każdym zbiorze (odpowiedni do nawożenia jest kompost,
kompost z pokrzywy lub wieloskładni-

w polu i na łące
kowe nawozy mineralne). Ważna jest liczba kwiatów na roślinie. Nie powinno pozwalać się na zawiązywanie wszystkich
owoców, ponieważ cała energia zostaje przeznaczona na produkcję nasion, co
powoduje zwiększenie się masy owoców
oraz redukcję kwitnienia.
Zbiór
Pierwsze owoce mogą pojawić się już
w czerwcu. Zbiór można wykonywać co
2-3 dni, regularny zbiór pozwala nam na
uzyskanie wysokiego plonu. Młode cukinie charakteryzują się mięciutką skórką
i małą liczbą nasion, idealnie nadają się
do spożywania na surowo, do kanapek
i sałatek. Jeżeli chcemy uzyskać większe owoce z przeznaczeniem na spożycie w różnej formie po obróbce termicznej, powinniśmy pozwolić bardziej dojrzeć naszym owocom. Każdy z nas sam
decyduje, na jakich wielkościach warzyw
nam zależy, należy jednak pamiętać, że
im dłużej owoc przebywa na krzaku, tym

jego skórka staje się twardsza i zwiększa
się liczba pestek. Zbierając owoce, należy
odcinać je od krzaków za pomocą ostrego noża, ponieważ próby odłamania mogą uszkodzić roślinę. Cukinia plonuje do
połowy września, a przy ciepłym roku
czas plonowania może przedłużyć się do
października. Pierwsze przymrozki skutecznie wstrzymują plonowanie rośliny.
Choroby i szkodniki
Rośliny z rodziny dyniowatych mają wysoką odporność na wiele chorób.
Cukinie najczęściej atakowane są przez
choroby grzybowe (spowodowane zbyt
długimi i intensywnymi opadami deszczu), co objawia się poprzez żółte i brązowe plamy na liściach, a następnie roślina
zaczyna usychać. Wówczas należy dokonać oprysku preparatami na bazie fungicydów. Niektóre odmiany cukinii posiadają na swoich liściach plamy, nie jest to
objaw żadnej choroby, lecz ich charakterystyczna cecha. Ze szkodników najczę-

ściej atakującym jest przędziorek chmielowiec oraz larwy śmietki kiełkówki.
Popularne odmiany
Cukinia posiada setki odmian, różnice
pomiędzy nimi to przede wszystkim kolor owoców, plenność oraz czas dojrzewania. Różne odmiany cukinii oferują nam
wielokolorowe owoce: od kremowobiałych (opal), przez żółte i żółto-pomarańczowe (atena polka), jasnozielone (greta),
zielone (nimba, piccolo, soraya, nefertiti), ciemnozielone (sory) oraz kilkubarwne: żółto-zielone (zephyr), w cętki, smugi, paski (nimba, lajkonik, astra polska).
W Polsce jedne z bardziej popularnych
odmian to te o podwyższonej odporności na chłód jak astra polka, soraya, nimba czy atena polka.
Źródła:
- www.e-ogrodnik.pl
- www.niepodlewam.pl
- www.rynek-rolny.pl

Chwasty mimo zimy trzymają się mocno

Zboża ozime weszły w okres spoczynku wegetacyjnego. Niewiele obecnie dzieje się w zasiewach. Jednak można
zauważyć różnice na polach odchwaszczanych i nieodchwaszczanych jesienią. Te pierwsze, w przypadku dobrze
dobranego systemu odchwaszczania, są czyste. Niestety, na niechronionych oraz tam, gdzie herbicydy nieskutecznie
zadziałały, można znaleźć wiele gatunków chwastów.
mgr inż. Bogdan Śliżewski

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława
Liczne z tych chwastów wykazują tendencję do przetrwania w niskich temperaturach panujących w Polsce zwykle od
połowy grudnia do połowy marca (a ze
względu na ciepłą i długą jesień 2018 r.
ich liczba na początku wiosny będzie na
pewno znaczna). Do najgroźniejszych gatunków będą należały: miotła zbożowa,
stokłosa, przytulia czepna, chaber bławatek, rumianowate, maki, fiołki, przetaczniki, rdesty i gwiazdnica pospolita oraz
wiele innych chwastów (lokalnych).
Wiosenna lustracja w momencie ruszenia wegetacji wyjaśni wszystkie wątpliwości. Z pewnością na odchwaszczonych już jesienią zbożach będzie łatwiejsza i możliwa do wykonania z większym
spokojem. Mogą znajdować się rolnicy,
którzy przystąpią do zabiegu odchwaszczania zbóż dopiero wiosną, powinni być
bardziej czujni, gdyż chwasty po przezimowaniu mogą znajdować się w fazie nawet kilku liści. Ponadto są zahartowane

po przetrwaniu w niskich temperaturach
i bardziej odporne na niskie dawki herbicydów. Poza tym wczesną wiosną warunki wjazdu na pole często są utrudnione. Dzieje się tak, zwłaszcza gdy wiosna jest chłodna, a okres roztopów, któremu często towarzyszą opady śniegu,
gradu i deszczu, trwa długo. Terminowy wjazd na pole może być więc utrudniony, wręcz niemożliwy, do tego grożący zniszczeniem struktury gleby przez
powstanie głębokich kolein. Dodatkowo
w miarę upływu czasu poza chwastami
zboża osiągają coraz starsze fazy rozwojowe i stosowanie niektórych herbicydów
staje się niemożliwe. W efekcie należy sięgnąć tylko po ograniczoną grupę herbicydów, stosować je w wyższych zalecanych dawkach, co zwiększa niepotrzebnie koszty ochrony.
Do konieczności wykonania zabiegu
herbicydowego nikogo zbytnio nie trzeba
namawiać. Ważny jest natomiast wybór

strategii zwalczania chwastów. Obecnie
z racji niewykonanych zbiegów herbicydowych jesienią, należy zaplanować ten
zabieg wiosną. Najlepiej wykonać go po
ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia (BBCH29). Należy przy tym pamiętać, że zabieg przeprowadzamy na
zdrowych, zregenerowanych i suchych
roślinach. Bardzo ważna jest również
temperatura działania środka, dlatego
należy wybierać preparaty, które działają
w niższych temperaturach, czyli już 6-8
stopni Celcjusza (choć skuteczność większości herbicydów zagwarantuje temperatura 12°C).
W przypadku braku zabiegu jesiennego należy możliwie jak najwcześniej
wykonać zabieg herbicydowy, ponieważ przyniesie on nam najlepszy efekt
w zwalczaniu chwastów. Fiołki, przytulie, samosiewy rzepaku, rumianowate najskuteczniej zwalczymy we wczesnych fazach rozwojowych, a przecież
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11

w polu i na łące
większość z nich mamy na polu już
od jesieni. Ponadto wiosną chwasty rosną bardzo intensywnie, a co za tym
idzie, szybko osiągają fazy rozwojowe,
w których stają się mało wrażliwe na
herbicydy.
Niestety, prócz chwastów dwuliściennych na naszych polach bardzo często
występuje miotła zbożowa. Najtrudniej
pozbyć się z pola miotły, która skiełkowała już jesienią. Miotła zbożowa nie ma
problemu z zimowaniem, a wczesną wiosną szybko rusza jej wegetacja. Dodatkowym problemem są doniesienia dotyczące uodpornienia się miotły zbożowej na
wiele substancji czynnych.
Tak naprawdę, żeby stwierdzić, jak
wygląda to w naszym gospodarstwie, po
wykonaniu jesiennego oprysku herbicydowego dopiero wiosną jesteśmy w stanie ocenić działanie danych substancji
czynnych. Nie zapominajmy również, że
jeżeli opóźnimy zbieg herbicydowy, to
chwasty występujące na polu oprócz wyżej wymienionych strat dodatkowo będą
wpływać na nadmierne zagęszczenie łanu – zboże będzie mniej przewiewne, co
będzie wpływać na rozwój chorób grzybowych.
Należy poznać swego wroga
Żeby precyzyjnie określić naszego
wroga, powinniśmy dokonać spisu chwastów. Do tego niezbędne będzie udanie
się na pole. Aby wiosenne zwalczanie
chwastów było skuteczne, to oprócz tych
wszystkich wytycznych, jakie producent
środka podaje na etykiecie, powinniśmy przede wszystkim rzetelnie wyko-
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nać lustrację pola i najbardziej precyzyjnie określić, jakie chwasty faktycznie na
nim występują.
Idąc na pole, nie zapominajmy zabrać ze sobą notesu (jeżeli nie potrafimy
określić co to za chwast, wkładamy go
między strony i w domu sprawdzamy
w atlasie, bo niby pamiętamy, jakie chwasty mamy na polu, jednak po powrocie
do domu różnie z tym bywa).
Aby skutecznie zwalczyć wszystkie
chwasty w uprawach zbożowych, najlepiej wybierać preparaty mające w swoim
składzie kilka substancji czynnych o różnych mechanizmach działania.
Dobierz odpowiedni środek
Gdy już sporządzimy wykaz występujących na naszych polach gatunków
chwastów, należy dobrać odpowiedni
środek. Tak naprawdę o prawidłowym
doborze preparatu oraz jego efekcie działania decydują zawarte w nim substancje aktywne, bo tylko one wykazują selektywność wobec chwastów.
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest stosowanie herbicydów z grupy regulatorów wzrostu, ponieważ chwasty słabo
się uodporniają na tę grupę. Stosowanie
tychże substancji na młode chwasty dodatkowo powoduje wysoką aktywność
biologiczną przy sprzyjających warunkach wegetacji. Do tej grupy zaliczamy
np. substancje 2,4-D, aminopyralid, czy
fluroksypyr. Substancje te przynależą do
grupy HRAC, czyli wykazują działanie
podobne do naturalnych endogennych
auksyn (regulatorów wzrostu), a zwłaszcza kwasu indolilooctowego (IAA). Sub-

stancje czynne należące do tego mechanizmu działania pobierane są głównie
przez liście i przemieszczane w łyku oraz
drewnie do stożków wzrostu pędów i korzeni, gdzie hamują wzrost komórek. Powoduje to w chwastach dwuliściennych,
bo głównie one są wrażliwe na działanie
syntetycznych regulatorów wzrostu, grubienie tkanek, skręcanie liści i pędów. Następuje uszkodzenie tkanek przewodzących i zakłócenie przekazywania asymilatorów, co w efekcie prowadzi do obumarcia chwastów dwuliściennych. Objawy te najpierw widzimy na najmłodszych częściach rośliny, a całkowite obumarcie rośliny następuje po kilku tygodniach.
Do szerszego spektrum zwalczania
chwastów dwuliściennych i niektórych
jednoliściennych, w tym miotły zbożowej, w zbożach należy wybrać środek,
który będzie zawierał więcej niż jedną
substancję czynną, a dodatkowo będzie
mieć różne mechanizmy działania.
Przykład kilku kompletnych preparatów i mieszanin:
 Jodosurfuron metylosodowy + 2.4 D
 Tifenasurfuron + chlorosurfuron
 Trubenuron metylowy
 Chlorotorunon
 Flopyrsurfuron
 Pinoksaden+florasurfunon+metsurfuron metylu
Źródło danych:
- Top agrar polska, Pozostało wiele chwastów
01/2006
- www.agrofakt.pl/pokonać chwasty

w polu i na łące

Mulczowanie gleby jako podstawowy
element uprawy konserwującej

Tradycyjna uprawa roli, której podstawowym zabiegiem jest orka, stanowi najbardziej energo- i pracochłonny element
agrotechniki. Pochłania, w zależności od gatunku uprawianej rośliny i warunków siedliskowych, 30-60 proc. całego
nakładu paliwa zużywanego w technologii produkcji danej rośliny, a jej udział w nakładach pracy waha się od 20 do
40 proc.
mgr inż. Władysław Tyllo

Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn
Uprawa płużna prowadzi często do
niekorzystnych zjawisk zachodzących
w ekosystemach. Gleba po orce przez
długi okres pozbawiona okrywy roślinnej narażona jest na bezpośrednie, destrukcyjne działanie opadów atmosferycznych i wiatrów nasilających procesy erozyjne. Wymienione czynniki
zwiększają spływ powierzchniowy powodujący wymywanie środków ochrony roślin i nawozów, co może być także powodem niekorzystnych zmian środowiskowych. Niestety, system uprawy płużnej wciąż dominuje w Polsce,
choć jest krytykowany. Bardzo powoli
rośnie zainteresowanie uproszczeniami w uprawie, stosowanymi od wielu
lat np. w USA.
Mulczowanie gleby jest podstawowym elementem uprawy konserwującej. Mulcz jest to warstwa ochronna gleby, umieszczana na jej powierzchni. Jako mulczu używa się różnorodnej materii organicznej, głównie słomy, ściętych roślin itp. Zabieg polega na pozostawieniu na okres zimowy masy organicznej w celu zabezpieczenia gleby przed oddziaływaniem niekorzystnych czynników siedliskowych. Ogólnie
można stwierdzić, że korzystne działanie mulczu polega na regulacji temperatury gleby dzięki zatrzymywaniu ciepła na wiosnę i na jesieni, ograniczaniu
zachwaszczenia, zatrzymywaniu wody poprzez spowolnienie jej parowania, wzbogacaniu gleby w materię organiczną i składniki pokarmowe poprzez
stopniowy rozkład mulczu. W praktyce
rolniczej jako mulczującej materii organicznej najczęściej wykorzystuje się roślin międzyplonowych, głównie międzyplonów ścierniskowych oraz słomy,
które pozostawione są na zimę na polu.
W czasie zimy mulcz przemarza, częściowo rozkłada się, wzbogacając glebę
w materię organiczną, zwiększając jej
aktywność biologiczną.

Dodatkowo bardzo korzystnie wpływa na strukturę gleby, jej właściwości
fizykochemiczne oraz zmniejsza straty
wody. Mulczowanie bowiem, jak podaje dr inż. Małgorzata Haliniarz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
ogranicza ewaporację z powierzchni gleby oraz infiltrację wody, a wraz z nią
składników pokarmowych do głębszych
warstw gleby, poza zasięg systemu korzeniowego roślin, jak również chroni
glebę przed erozją i stratą wody w wyniku spływów powierzchniowych. Ponadto warstwa materii organicznej znajdująca się na powierzchni pola uniemożliwia wschody chwastów zarówno
w okresie jesiennym, jaki i wiosną. Konserwująca uprawa roli ma liczne zalety, jak np. pozostawienie na powierzchni gleby resztek pożniwnych lub międzyplonów w formie mulczu na okres
zimy w celu ochrony przed erozją i poprawy jej struktury, wsiąkalności wody,
zmniejszenie strat azotu z gleby, utrzymanie równomiernego zagęszczenia całego poziomu gleby czy wreszcie zmniejszenie nakładów na uprawę.
Dotychczasowe wyniki badań krajowych i zagranicznych wskazują jednoznacznie na duże możliwości stosowania
uproszczeń uprawowych, w tym konserwującej, bezpłużnej uprawy roli z wy-

korzystaniem mulczowania powierzchni gleby resztkami pożniwnymi, słomą
i roślinami uprawianymi jako międzyplony, praktycznie pod każdą ważniejszą z gospodarskiego punktu widzenia
roślinę uprawną, w tym pszenicę, kukurydzę, burak cukrowy i rzepak – wskazują naukowcy z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Lubelska Izba Rolnicza złożyła nawet wniosek związany ze zmianą unijnych przepisów dotyczących płatności
bezpośrednich przez wprowadzenie nowego elementu proekologicznego, czyli
uprawy konserwującej bezpłużnej, tzw.
mulczowania, jako działania pozytywnie wpływającego na glebę i środowisko.
Zdaniem rolniczego samorządu mulczowany obszar mógłby być deklarowany
we wnioskach obszarowych jako element
proekologiczny przez rolników posiadających więcej niż 15 ha.
Źródła:
- M. Haliniarz, Mulczowanie gleby, AGROPOLSKA 3/2017
- J. Kapeluszny, M. Haliniarz, Struktura biomasy [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
we Wrocławiu, nr 585, s.14.
- P. Olszewski, Mulczowanie po angielsku
[w:] Zagadnienia Doradztwa Rolniczego,
nr 4/2017

Przemarznięta gorczyca na wiosnę jako mulcz. Autor Lesław Zimny (CC).
Bieżące Informacje nr 2 [354]  Luty 2019

13

w chlewni i oborze

Sporządzanie kiszonek w gospodarstwie
Dla każdego gospodarstwa bardzo ważną sprawą jest możliwość przechowywania zimą w postaci kiszonki lucerny,
koniczyny, wyki i seradeli. Dobre kiszonki z tych roślin zawierają stosunkowo dużo białka, składników mineralnych,
witamin, m.in. karotenu, z którego powstaje witamina A. Niedobór karotenu może być powodem występowania cichej
rui czy wydłużenia okresu bezrujowego.
mgr inż. Anna Kocz

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Giżycko
Najkorzystniejsze jest skarmianie kiszonką z lucerny, koniczyny, wyki czy seradeli jałowizny przeznaczonej do dalszego chowu. Wskazane jest, aby rośliny zakiszać w silosach. Konieczne jest też zastosowanie specjalnych środków i sposobów
kiszenia, zapewniających właściwy przebieg fermentacji. Potrzeba odrębnego traktowania tych roślin wynika stąd, że wobec
braku w nich odpowiedniej ilości cukru bakterie kwasu mlekowego nie są w stanie wytworzyć dostatecznej ilości kwasów,
aby pasza została zakonserwowana.
Chcąc zakisić te rośliny, należy wzbogacić je w cukier lub
uzupełnić brakującą ilość kwasów. Uzyskuje się to przez zakiszanie razem z roślinami o dużej zawartości cukru jak: kukurydza, czy liście buraczane (zastosowanie dodatków cukrowych
lub skrobiowych jak melasa, śruty zbożowe, korzenie buraków
cukrowych) lub przez użycie preparatów chemicznych. Z zielonek tych można również uzyskać dobrą kiszonkę, jeśli zakisza się je w stanie lekko przewiędniętym, ponieważ wskutek
odparowania wody wzrasta procentowa zawartość suchej masy, a więc i cukrów. Jest to więc kilka pewnych sposobów postępowania, które w zależności od warunków można wybrać
i zastosować w gospodarstwie.
Aby zakiszanie roślin wysokobiałkowych z niskobiałkowymi dało dobre wyniki, należy rośliny te dobrze wymieszać.
W tym celu obie zielonki, np. kukurydzę i lucernę, tnie się na
krótką sieczkę długości do 3 cm. Przez dodawanie śrut zbożowych nie tylko poprawia się jakość kiszonki, ale również
zwiększa jej wartość pokarmową. Jeżeli chodzi o zbiór traw na
kiszonkę, można go rozpocząć wcześniej o dwa tygodnie niż
zbiór siana. Im szybciej trawa zostanie skoszona, tym szybciej
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i gęściej odrasta. Trawa zebrana na kiszonkę nie leży na łące.
Łącznie stwarza to korzystniejsze warunki dla drugiego pokosu na siano albo odrostu na pastwisku.
Przez wcześniejszy zbiór uzyskuje się paszę o większej
wartości pokarmowej i mniejszej zawartości włókna. Poza
tym takiej trawy nie trzeba rozdrabniać. W 1 kg trawy zebranej przed kwitnieniem znajduje się 0,177 jednostki pokarmowej owsianej, 23,5 g białka ogólnego strawnego i 174 g suchej masy. Trawy, które zostaną zebrane później, będą zawierały mniej wody, a więcej suchej masy i włókna. W 1 kg trawy zebranej w późniejszym terminie znajduje się 0,19 jednostki pokarmowej owsianej, 21,1 g białka ogólnego strawnego i 241 g suchej masy.
Jeżeli chodzi o kukurydzę, to jest to najlepsza roślina do
zakiszania, ponieważ zawiera dużo cukru i daje pasze o największej wartości pokarmowej. W 1 kg kiszonki z całych roślin kukurydzy zebranej w dojrzałości mleczno-woskowej ziarna znajduję się 0,280 jednostki owsianej i 10,7 g białka. Z łodyg i liści po zdjęciu kolb 0,218 jednostki owsianej i 10,9 g białka jednostki owsianej i 10,9 g białka; kolb w stadium dojrzałości mleczno-woskowej ziarna 0,368 jednostki owsianej i 16,7
g białka. Ze zbiorem kukurydzy na kiszonki nie trzeba się
spieszyć. Kukurydza jest bowiem rośliną, w której zwartość
składników pokarmowych, tj. węglowodanów, białka, tłuszczów i składników mineralnych, zwiększa w miarę jej wzrostu aż do końca wegetacji.
Źródło:
- Konserwacja i przyrządzanie pasz, W. Kamieniecki
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Zalety i wady gnojowicy
Gnojowica mimo swoich zalet stanowi zagrożenie dla środowiska oraz ludzi i zwierząt. Dlatego bardzo ważna jest
wiedza i świadomość rolników o zagrożeniach, jakie może nieść niewłaściwe postępowanie z tym nawozem.
mgr inż. Sławomir Skłodowski

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno
Gnojowica jest mieszaniną kału i moczu pochodzących od zwierząt gospodarskich z wodą i jest powszechnie wykorzystywana jako nawóz naturalny
w rolnictwie. Stanowi bogate źródło łatwo przyswajalnych makro- i mikroelementów niezbędnych roślinom do rozwoju. Ma korzystny wpływ na glebę, jej
strukturę, pojemność wodną, jest źródłem składników odżywczych dla pożytecznych mikroorganizmów glebowych.
Jest nawozem szybkodziałającym (około
50 proc. azotu rozpuszczalnego w wodzie), porównywalnym z nawozami mineralnymi. W gnojowicy średnia zawartość azotu wynosi od 0,20 do 0,35 proc.
(2-3,5 kg/N w 1 m³), potasu od 0,20 do
0,30 proc. i fosforu od 0,05 do 0,10 proc.
Wartość nawozowa gnojowicy jest niezaprzeczalna i zastosowana w określonych warunkach, tj. na podstawie analiz glebowych, w odpowiednich okresach wegetacyjnych roślin, przy zachowaniu odpowiednich odległości od wód,
dróg i budynków, w zalecanych dawkach i przy użyciu odpowiednich maszyn i urządzeń do aplikacji lub wymieszania z glebą, daje wymierne efekty ekonomiczne w postaci obniżenia kosztów
prowadzenia gospodarstwa.
Gnojowica to również problemy. Gospodarstwa muszą być wyposażone
w odpowiednie zbiorniki do jej magazynowania o pojemności dostosowanej
do posiadanych stad zwierząt. Podczas
jej rozlewania pojawia się uciążliwy zapach spowodowany zawartością amoniaku, kwasów organicznych, fenoli i innych
lotnych związków.
Niewłaściwe stosowanie gnojowicy
prowadzi do wielu szkód w środowisku. Jedną z nich jest zwiększenie zawartości azotanów w wodach, co stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Mając powyższe na uwadze, na obszarze naszego kraju wdrażany jest program działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczaniu. Zakłada ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów w okre-

sach, gdy gleba jest zamarznięta, nasycona lub zalana wodą albo przykryta śniegiem. W programie określone zostały minimalne odległości stosowania nawozów
zawierających azot od brzegów, jak również okresy ich stosowania.
Gnojowica w swoim składzie zawiera
także pierwiastki biogenne, które wraz
z wodami powierzchniowymi i gruntowymi trafiają do zbiorników wodnych,
powodując ich eutrofizację. Wraz z gnojowicą na pola mogą trafić także patogeny chorobotwórcze, na które składają się
bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty. Może
prowadzić to do szerzenia się chorób wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych
wśród ludzi i zwierząt gospodarskich.
Gnojowica może powodować problemy z antybiotykoopornością. Chów i hodowla zwierząt wiąże się z chorobami
i leczeniem z zastosowaniem antybiotyków. Tylko niewielka ilość substancji przeciwbakteryjnych jest wchłaniana
w jelitach, reszta (blisko 90 proc. dawki)
jest wydalana. W badaniach dowiedziono, że niektóre antybiotyki mogą hamować m.in. proces fermentacji metanowej
przy produkcji biogazu. Używanie antybiotyków w leczeniu zwierząt jest czynnikiem odpowiedzialnym za pojawienie się szczepów bakterii (m.in. w kurzu
w obiektach inwentarskich) wykazujących oporność na antybiotyki, co stwarza
zagrożenie dla hodowców oraz członków
ich rodzin. Wprowadzenie tych szczepów z gnojowicą do gleby może spowodować rozprzestrzenianie się lekoopornych drobnoustrojów na osoby niemające kontaktu ze zwierzętami (poprzez pokarm) oraz przekazanie oporności bakteriom glebowym. Aby ograniczyć negatywne skutki stosowania gnojowicy, należy w przypadku zjawiska atybiotykoooporności optymalizować metody hodowli i zastępować, w miarę możliwości,
antybiotyki dozwolonymi probiotykami.
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się patogennych drobnoustrojów (występujących w wodzie, powietrzu i pokarmie) gnojowicę poddaje się obróbce zwanej higienizacją na cele rolnicze.
Pierwszym ze sposobów są metody
biologiczne. Do tej grupy metod zaliczy-

my składowanie, które z uwagi na dość
statyczny przebieg (czasami mieszanie)
prowadzi przez wiele tygodni do naturalnego zmniejszenia uciążliwości zapachowej i niewielkiego, negatywnego
wpływu na środowisko. Drugą z metod
biologicznych jest fermentacja metanowa polegająca na wykorzystaniu współdziałania grup drobnoustrojów. Wszystkie reakcje w procesie produkcji metanu
z gnojowicy zachodzą szybko i efektywnie. Prowadzą do większościowej eliminacji drobnoustrojów patogennych.
Kolejną z metod biologicznych jest napowietrzanie gnojowicy. Polega na wprowadzaniu drobnych pęcherzyków powietrza w celu mineralizacji związków organicznych, ograniczenia uciążliwości zapachowych. Po przejściu w formy mineralne gnojowica jest łatwiej przyswajalna przez rośliny, a to wpływa na mniejsze obciążenie środowiska glebowego
i wodnego. Ostatnią z metod biologicznych jest kompostowanie. Rozkład gnojowicy następuje w środowisku bakterii
tlenowych z dodatkiem słomy, trocin itp.
Proces zachodzi w wysokiej temperaturze, co prowadzi do eliminacji większości patogenów.
Drugim ze sposobów są metody fizyczne, do których zaliczamy pasteryzację oraz promieniowanie. Są to metody
kosztowne i nie mają większego zastosowania w praktyce rolniczej.
Ostatnia grupa metod to metody chemicznej higienizacji gnojowicy polegające na zastosowaniu substancji powodujących niszczenie w gnojowicy pasożytów i patogenów chorobotwórczych. Substancjami tymi mogą być: wapno, ług sodowy, formalina, kwas nadoctowy i inne. Z uwagi na zastosowanie dużych ilości tych substancji metody chemiczne stosuje się wyjątkowo i najczęściej w sytuacjach zagrożenia dla ludzi, zwierząt lub
środowiska.
Źródła:
- Mikrobiologiczne aspekty gospodarki gnojowicą. K.Skowron i in. UT-Pw Bydgoszcz,
2014
- Możliwości zagospodarowania gnojowicy.
A.Smurzyńka i in., ITP w Faalentac, 2016
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Pasze treściwe w żywieniu koni
Pasze treściwe charakteryzują się wysoką koncentracją składników pokarmowych. Ze względu na ich pochodzenie można je podzielić na roślinne (ziarna zbóż, nasiona roślin motylkowych i oleistych jak również produkty odpadowe przemysłu spożywczego) i zwierzęce. Pasze treściwe stosuje się indywidualnie lub w odpowiednich mieszankach.
mgr inż. Justyna Nowak

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Węgorzewo





Pasze treściwe pochodzenia roślinnego to:



Ziarna zbóż
 Owies – najszerzej stosowany rodzaj
zbóż w żywieniu koni. Istotną rolę odgrywa jakość zboża, dlatego należy
zwrócić szczególną uwagę na to, czy
ziarno jest pełne i ma odpowiedni kolor (nie może być spleśniałe lub stęchnięte). Konie skarmia się całym ziarnem jak również dozwolone jest przetwarzanie owsa, czyli tak zwane gniecenie, ześrutowanie czy tłuczenie, ma
to szczególne znaczenie w przypadku
karmienia koni z ubytkami w uzębieniu, koni starych i mających tendencje do chronicznych biegunek. Należy
pamiętać, że przetworzone ziarno nie
jest bardziej lekkostrawne od całego
ziarna, a jeśli przechowuje się je dłużej niż dwa-trzy tygodnie, traci niektóre z właściwości odżywczych.
 Jęczmień – jest bardziej wartościowy
po ugotowaniu. Ziarno jęczmienia stosuje się do poprawienia kondycji konia
czy stanu sierści i wagi. Ziarno jęczmienia wymieszane z sieczką może
być skarmiane wyłącznie jako dodatek do owsa, konie do jego obecności
muszą być stopniowo przyzwyczajane; najlepiej jest je podawać gniecione,
śrutowane czy też parowane. Ziarno
jęczmienia jest ubogie w sole mineral-
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ne i witaminy, a jego białko jest niepełnowartościowe, dlatego musi być uzupełnione innymi paszami.
Pszenica – ma dużą wartość pokarmową i dużą strawność. Udział ziarna
pszenicy nie powinien przekraczać 25%
paszy treściwych, gdyż powoduje zbrylenia w przewodzie pokarmowym, co
może być niebezpieczne dla koni; skarmia się ziarnem gniecionym, grubośrutowanym zwilżonym lub w całości namoczonym. Ziarno to nie jest polecane.
Otręby – to pozostałości ziaren pszenicy po uzyskaniu z nich mąki. Przed
ich podaniem należy zwilżyć je wodą, gdyż suche powodują kolkę. Skarmia się przez trzy do czterech miesięcy, a następnie należy stosować miesięczną przerwę.
Kukurydza – zawiera największą wartość energii w porównaniu z innymi
ziarnami. Ziarno kukurydzy uważane jest za świetną paszę dla koni roboczych, należy je podawać grubo ześrutowane, bowiem drobno zmielone
powoduje kolki bądź inne zaburzenia
układu pokarmowego. Nie należy jednak traktować kukurydzy jako głównego źródła energii, lepiej jej używać
jako dodatek do owsa.
Żyto – posiada te same niekorzystne
właściwości co pszenica: ziarno jest
twarde, ma skłonność do pęcznienia

i zbrylania się w przewodzie pokarmowym, następstwem tego mogą być
kolki. Przed skarmieniem ziarno należy śrutować i podawać namoczone
czy wilgotne albo ugotowane (parowane), w ten sposób przygotowane
ziarno nie powoduje przykrych następstw.
Nasiona roślin strączkowych
Stosowane są jako dodatek do pasz
treściwych. Zawierają stosunkowo dużo białka, przez co mają duże znaczenie w uzupełnieniu dawki pokarmowej
dla koni o wyższym zapotrzebowaniu
na ten składnik (źrebięta czy konie hodowlane).
 Groch siewni i polny – to bardzo wartościowe pasze; w porównaniu z bobikiem i wyką groch jest ubogi w białko,
ale ma większa przydatność w żywieniu koni; należy go jednak skarmiać
bardzo ostrożnie (śrutowany, moczony, gotowany) i w niedużych ilościach,
gdyż działa zatwardzająco i wzdymająco, ma jednak korzystny wpływ na
poprawę kondycji.
 Bobik – ma bardziej od grochu właściwości zatwardzające i wzdymające.
Ziarno trudnostrawne, jednak po stopniowym przyzwyczajaniu koni szczególnie z równoczesnym podawaniem
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pasz soczystych może być z pożytkiem wykorzystywany w żywieniu
koni ciężko pracujących
 Łubin żółty i niebieski – zastosowanie podobne jak w przypadku bobiku
jednak zdecydowanie wyższa wartość
biologiczna.
 Wyka siewna – może być stosowana
u koni roboczych i wyjątkowo u innych
w razie potrzeby, jest gorzka i wywołuje zaparcia i wzdęcia.
Nasiona roślin oleistych
Odznaczają się wysoką zawartością
tłuszczu i białka. Podobnie jak ziarna
zbóż i roślin strączkowych cechuje je jednak mała zawartość wapnia. Ubogi jest
również skład witaminowy za wyjątkiem
witaminy z grupy B. Jedynie nasiona lnu
są wykorzystywane w stanie naturalnym
jako specjalny dodatek paszowy w żywieniu koni. Pozostałe nasiona roślin oleistych zużywane są na pasze wyłącznie
po odtłuszczeniu jako makuchy lub śruty poekstrakcyjne.
 Len – siemię lniane ma wysoką zawartość błonnika i jest słabo przyswajalne. Stosuje się je w celu poprawienia
stanu sierści. Len łagodzi stany zapalne i choroby. Reguluje trawienie. Zalecane jest koniom ze skłonnością do
chronicznych biegunek. Podaje się je
przegotowane lub zgniecione.
 Słonecznik – podobnie jak nasiona
lnu zawiera substancje śluzowe regulujące i korzystnie wpływające na trawienie. Skarmianie ziaren słonecznika
w postaci śruty ma również korzystny
wpływ na stan skóry i sierści. Od ziarna lnu jest jednak uboższy pod względem białka i energii.

Do pasz treściwych zalicza się również
susz, który otrzymuje się z zielonki z bardzo młodych roślin silnie ulistnionych
o małej ilości łodyg, wysuszonej bardzo
szybko w sposób mechaniczny gorącymi gazami. Pod wpływem wysokich temperatur następuje natychmiastowe zahamowanie wszelkich procesów metabolicznych w suszonych roślinach, dzięki czemu zachowują one w prawie niezmienionym stanie wszystkie składniki pokarmowe, również witaminy a szczególnie karoten. W związku z tym susz zachowuje walory zielonki, przy czym cechuje się
wysoką koncentracją składników, dlatego
też należy do pasz treściwych a nie objętościowych. Susz jest szczególnie cenny
dla klaczy ciężarnych i karmiących oraz
reproduktorów, a przede wszystkim dla
odsadków i młodzieży.
Stanowi uzupełnienie siana i wzbogaca zestaw pasz treściwych ale nie może zastępować ich w dawce pokarmowej
dla koni. Niestety, w suszu, jak i w zielonce brakuje witaminy D, której znaczne ilości znajdują się w sianie naturalnie
suszonym na słońcu. Dla koni najbardziej
wartościowy jest susz z lucerny.
Inna cenną dla koni paszą pochodzenia roślinnego są drożdże suszone. Szczególnie przydatne jako 3-5% dodatek do
mieszanek treściwych są drożdże piwne uzyskane przy wyrobie piwa. Działają korzystnie w przypadku dłużej występujących zaburzeń w trawieniu. Wpływają tak wzmacniająco i pobudzają apetyt.
Zawierają dużo białka i witamin.
Pasze treściwe pochodzenia zwierzęcego są cenne, zwłaszcza w przypadku zwierząt rosnących i hodowlanych,
z uwagi na wysoką wartość białka.

 Mleko krowie – głównie do skarmiania osieroconych źrebiąt. Proszkowane może stanowić cenny dodatek do
mieszanek treściwych dla odsadków
i starszej młodzieży, a także silnie eksploatowanych reproduktorów.
 Jaja kurze – okresowo podawane ogierom-reproduktorom oraz szybko rosnącym źrebakom, np. pełnej krwi angielskiej.
Żadna z pasz treściwych nie zawiera
wszystkich składników pokarmowych
i w odpowiednich ilościach, stąd prawidłowe żywienie koni polega na umiejętnym zestawieniu dawki pokarmowej
z różnych pasz. W tym celu przygotowuje się mieszanki pasz treściwych, które można uzupełniać dodatkami mineralnymi i witaminowymi. Można je podzielić na 2 podstawowe grupy: jedna przeznaczona jest do uzupełniania i urozmaicania podstawowej paszy treściwej (ziarna zbóż), a druga całkowicie je zastępuje. Mieszanki pierwszej grupy (premiksy) są bardziej skoncentrowane – zawierają więcej białka o wysokiej wartości biologicznej – szczególnie, jeśli przeznaczone są dla źrebiąt. Zadaje się je w stosunkowo niewielkich ilościach, 1-2 kg dziennie. Mieszanki z drugiej grupy zadawane są z reguły jako jedyna pasza treściwa w dawce z sianem i słoma.
Źródła:
- „Koń, Rasy, Pielęgnacja, Wychowanie, Tresura”-Tim Hawcroft, Warszawa 1996
- „Hodowla koni” – W.Pruski, J.Grabowski,
S.Chuch”, PWRiL2006
- „Żywienie koni” – Budzyński, Stasinowski
- Zootechnika” – Z.Żaboklicki, Warszawa 1997
- Fot. Anna Boślak
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przy zagrodzie

Uprawa wierzby energetycznej
Z wieloletnich analiz i prognoz wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynika, że krajowe rolnictwo będzie w coraz większej skali stanowić bazę surowców dla energetyki i przemysłu. W tej sytuacji dobrą opcją jest wierzba energetyczna. Jej biomasę wykorzystuje się do celów przetwórstwa chemicznego oraz jako ekologiczne paliwo. Niskie nakłady,
mała energochłonność i bardzo wysoka produktywność sprawiają, że plantacje polowe dają wiele korzyści dla rolników.
mgr inż. Zbigniew Rudnicki

PZDR Iława
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Rośliny wierzby w nomenklaturze
rolniczej zwane wikliną są podatne na
zmiany warunków atmosferycznych,
zwłaszcza w okresie letnim. W tym czasie następuje największy przyrost masy
roślinnej. Deszcze i dość wysoka temperatura pozytywnie wpływają na wielkość biomasy, susza zaś może zmniejszyć
potencjał plonowania o 50 proc. Jest to
szczególnie niebezpieczne podczas ukorzeniania się zrzezów (sadzonek), czyli w pierwszym okresie wiosennym. Zapotrzebowanie wierzby na wodę to około 500 mm. Oprócz opadów atmosferycznych istotne dla rośliny są wilgoć zgromadzona w glebie po okresie zimowym
oraz racjonalny poziom wody gruntowej
(1-1,5 m). Wiosenne przymrozki u niektórych gatunków powodują uszkodzenie w pełni niewykształconych pędów,
wówczas usychają i czernieją. Co prawda rośliny wypuszczają świeże pędy, natomiast pojawiają się one z ponad miesięcznym opóźnieniem.

Dojrzałe rośliny po kilku latach wegetacji mogą osiągać nawet 6 m wysokości.
Optymalne pH gleby powinno się zawierać w granicach 5,5-7-5. Odpowiednim stanowiskiem pod plantacje szybko rosnących gatunków wierzb energetycznych są grunty wyższych klas bonitacyjnych. Roślina także rośnie dobrze na madach i aluwiach. Pod uprawę mogą być przeznaczone słabsze ziemie, jednak wymagają one intensywnego nawożenia oraz regularnego nawadniania. Najistotniejszym zagrożeniem są wieloletnie chwasty, których
inwazyjność najbardziej jest widoczna
na użytkach zielonych. Jesienią, przed
założeniem plantacji, powinno się wykonać orkę na głębokość 40 cm. Wiosną należy powierzchnię gleby wyrównać np. poprzez bronowanie, co ułatwi
sadzenie zrzezów. W przypadku gruntów ornych należy przygotować stanowisko tak jak przypadku roślin zbożowych, okopowych czy rzepaku.

Przed powstaniem plantacji wierzby
powinno się uwzględnić jej odpowiednie rozplanowanie na obszarze. Ma to
istotne znaczenie podczas zmechanizowanych robót polowych. Powinno się
wydzielić ścieżki technologiczne oraz
miejsca na uwrocia maszyn rolniczych.
Trzeba również uwzględnić przeszkody
terenowe jak linie wysokiego napięcia.

Na cele energetyczne najbardziej
przydatny jest gatunek wierzby krzewiastej (Salix viminalis L) zwany potocznie konopianką. Jest rośliną wieloletnią
o pokroju, jak sama nazwa wskazuje,
krzaczastym i liczbie pędów od kilku
do kilkunastu. Czas użytkowania plantacji szacuje się na około 15-20 lat. Roczny przyrost suchej masy drewna wy-
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nosi 7-15 t/ha. Największe plony biomasy uzyskuje się w cyklu trzyletnim.
Wówczas plony są o 20-40 proc. większe
w przeliczeniu na rok, aniżeli w przypadku corocznego zbioru. Ponadto surowiec jest o wiele lepszej jakości, ponieważ ma mniejszą wilgotność oraz lepszy skład chemiczny. W drugim i trzecim roku wegetacji nie stosuje się mineralnego nawożenia i chemicznych środków ochrony roślin. Roślina ma szerokie zastosowanie w ochronie wód, powietrza i ziemi. Jej uprawa idealnie pasuje do rekultywacji gleb skażonych metalami ciężkimi oraz innymi toksycznymi związkami. Plantacje wierzby krzewiastej mogą służyć do utylizacji osadów ściekowych z oczyszczalni, ponieważ szkodliwe związki w nich zawarte
nie przedostają się do wód gruntowych.
Szczególną cechą opisywanej rośliny jest
to, że jej korzenie przechwytują około 80
proc. wszystkich zanieczyszczeń.
Źródła:
- Szczukowski S., Budny J., Wierzba krzewiasta – roślina energetyczna. Gospodarstwo Pomocnicze Wojewódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Olsztyn 2003.
- Ginalski Z. Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych. Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie. Radom 2013.
- http://biomax.com.pl/wierzba-energetyczna
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Dlaczego woda i ryby?
Już prawie 5 lat minęło, jak pożegnałem się ze stanowiskiem głównego specjalisty ds. gospodarki rybackiej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, które zajmowałem przez prawie 8 lat. Jednakże, jak Państwo
widzą powracam ciągle „jak boomerang”.
dr inż. Tomasz Kajetan Czarkowski

Zakład Bioekonomiki Rybactwa Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
„Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w swoim życiu”
Konfucjusz (551-479 p.n.e.)
Przede mną to zaszczytne stanowisko piastował Zbigniew Bachry, a równolegle gospodarką rybacką zajmował się
Leonard Cilak z Olecka. Kiedy również
i Leonard odszedł na zasłużoną emeryturę w połowie ubiegłego roku, ośrodek,
można powiedzieć, został bez specjalisty
ichtiologa. Gdy się o tym dowiedziałem
i zaproponowano mi, przynajmniej częściowo, zająć się tematyką rybacko-ichtiologiczną w WMODR, zgodziłem się
bez wahania. Dalej moją pasją są ryby
i woda, zarówno w życiu zawodowym,
jak i prywatnie. Oprócz codziennej pracy w Instytucie Rybactwa Śródlądowego na poważnie wróciłem do mojej szalonej pasji sprzed lat, czyli wędkarstwa.
Kiedyś w latach zupełnie młodzieńczych
wędkarstwo pochłaniało większą część

Po tym dość przydługim i nieco
osobistym wstępie chciałbym czytelnikom wyjaśnić, dlaczego woda i ryby są
takie ważne w naszym życiu, w życiu
mieszkańców obszarów wiejskich Warmii i Mazur. Nasz region jest pod pewnymi względami unikatowy w skali
kraju, a o tej odrębności w szczególności decyduje tzw. pojezierny charakter większej części terenu wchodzącego w jego skład. Szczególne znaczenie mają tu wody powierzchniowe,
które zajmują ok. 138 566 ha (grunty
pod wodami), co stanowi 5,7 proc. powierzchni województwa warmińsko-mazurskiego (GUS 2014). Jest to najwyższy udział wód w skali kraju. Według ww. źródła 17 456 ha powierzchni województwa zajmują wody morskie Zalewu Wiślanego, śródlądowe
wody płynące (jeziora i rzeki) zajmują
118 056 ha, a stojące 3054 ha. Najbardziej charakterystyczne dla regionu są
oczywiście jeziora (fot. 1), których jest

Fot. 1. Jezioro Gim, jedno z piękniejszych na Warmii i Mazurach (fot. T.K. Czarkowski)
mojego życia. Były pierwsze wyczynowe
wędki, zawody, puchary… Z tego szaleństwa zrodziła się również chęć dogłębnego poznania sekretów życia ryb, jezior,
rzek i stawów. To zaprowadziło mnie na
studia i miejsce, w którym jestem dzisiaj.

prawie 1,5 tys. o łącznej powierzchni
przekraczającej 100 tys. ha (Zdanowski
i in. 2009). Wyżej wymienieni autorzy
szacują tzw. przeciętną jeziorność regionu na 4,8 proc., co wskazuje na najwyższy wskaźnik w Polsce.

Oprócz licznych jezior w województwie warmińsko-mazurskim znajduje się
również bogata sieć rzek, kanałów i innych cieków łączących jeziora. Najważniejsze z nich to: Łyna, Drwęca, Pasłęka,
Pisa i Krutynia. Dodatkowo stałym elementem regionu są małe zbiorniki wodne
o charakterze tzw. oczek. Bielecka (2009)
za Solarskim i Nowickim (1990) stwierdziła, że na Pojezierzu Mazurskim występuje ok. 83.990 takich niewielkich zbiorników, średnio 4,35 na 1 km2 terenu. Pomimo dużej ilości wód naturalnych, na Warmii i Mazurach występuje również sporo
sztucznych zbiorników wodnych o charakterze stawów rybnych. Według danych Guziura i in. (2010) same tylko duże
spółki rybackie użytkują ponad 1020 ha
stawów, produkując w nich ponad 1260
ton ryb. Dodatkowo według szacunków
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (Czarkowski 2013, dane niepublikowane) w województwie działa ok. 630 indywidualnych użytkowników stawów ziemnych, użytkujących ok.
1300 ha, z czego prawie 85 proc. stanowią
użytkownicy małych stawów (do 1 ha).
Jak widać, nasze województwo jest
wręcz „skazane” na wodę, czy jednak
w pełni potrafimy wykorzystać ten potencjał, nie narażając jednocześnie przyrody na degradację? Wydaje się, że dobrym przykładem wykorzystania tych
zasobów jest sektor turystyki wiejskiej.
Śmiem tak twierdzić, gdyż według naszych danych prawie 70 proc. obiektów
turystyki wiejskiej zlokalizowanych było w odległości nieprzekraczającej 1000
m od naturalnych zbiorników wodnych
(Czarkowski i in. 2014). Dodatkowo na pytanie, które elementy przyrodniczo-krajobrazowe decydują o atrakcyjności turystycznej, właściciele gospodarstw najczęściej odpowiadali, że są to lasy (86
proc.) oraz jeziora (81 proc.) (Czarkowski i in. 2014). Inne elementy charakterystyczne dla krajobrazu wiejskiego, jak łąki (50 proc.), wiejska zabudowa (46 proc.)
czy pola uprawne (26 proc.) miały zdecydowanie niższy udział w odpowiedziach. Potwierdzają to również starsze
Bieżące Informacje nr 2 [354]  Luty 2019
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dane uzyskane z Katalogu Gospodarstw
Agroturystycznych „Warmińsko-Mazurska Wieś Zaprasza” (Kogut i Kapelewska
2010) wydanego przez WMODR z siedzibą w Olsztynie, gdzie prawie 80 proc.
skatalogowanych gospodarstw deklarowało położenie w odległości nie większej niż 1000 m od naturalnych ekosystemów wodnych.
Czym byłaby jednak sama masa wód,
gdyby nie tętniło w niej życie? Musimy
pamiętać, że to właśnie ekosystemy wodne są najbogatszymi pod względem różnorodności form życia. W wodzie znajdziemy organizmy ze wszystkich grup
systematycznych i troficznych: począwszy od drobnych organizmów jednokomórkowych, przez makrofity zanurzone,
wynurzone i pływające, zooplankton, organizmy bentosowe, aż po ostatnie piętro piramidy troficznej – ichtiofaunę. To
właśnie ten szczytowy element ekosystemów wodnych stanowi jedną z największych atrakcji naszego regionu (Czarkowski i in. 2014). W wodach województwa
występuje ok. 70 gatunków ryb (i minogów), z czego połowa ma duże znaczenie gospodarcze ze względu na atrakcyjność sportowo-rekreacyjną (wędkarską)
i kulinarną. No właśnie, ryby to organizmy niedoceniane pod wieloma względami przez zarządzających obszarami wiejskimi w Polsce.
Aby wytłumaczyć ich wieloraką funkcję, która często jest postrzegana niestety tylko przez pryzmat użyteczności spożywczej, trzeba przekazać pewien pakiet
wiedzy na temat gospodarki rybackiej
i celów eksploatacji zasobów ryb. Sektor
gospodarki rybackiej składa się z wielu
elementów. Mimo że nasze województwo
jest jednym z trzech województw tzw.
morskich, gdyż bezpośrednio graniczy
z obszarami morskimi (Zalew Wiślany),
korzystając z pięciu morskich portów rybackich, to ja skupię się głównie na gospodarce rybackiej prowadzonej w wodach
słodkich na terenie obszarów wiejskich.
Sektor, który potocznie nazywamy rybactwem, dzieli się przede wszystkim na
dział akwakultury i rybołówstwa. Akwakultura to nic innego jak chów i hodowla
organizmów wodnych: ryb, skorupiaków,
mięczaków, a czasem nawet swoista uprawa roślin wodnych. Ten rodzaj gospodarki rybackiej najbliższy jest klasycznemu
rolnictwu (Czarkowski i in. 2012) i musimy wiedzieć, że na terenach Polski prowadzony jest co najmniej od ok. 800 lat.
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Fot. 2. Para wędkarzy-turystów łowiąca okonie nad jez. Maróz (fot. T.K. Czarkowski)
Akwakulturę możemy różnicować ze na z zachowaniem odpowiedniego stawzględu na technologię i miejsce pro- nu środowiska. Dlatego również w nadukcji oraz gatunki produkowanych szym kraju, mimo że połowy komerzwierząt. Najprostszy podział uwzględ- cyjne w celach spożywczych na śródnia: klasyczną akwakulturę w stawach lądziu cały czas mają miejsce, najwiękziemnych (tzw. gospodarka karpiowa), sza część eksploatacji odbywa się już
klasyczną akwakulturę w systemach w celach rekreacyjnych, głównie wędprzepływowych (tzw. gospodarka pstrą- karskich (fot. 2).
gowa), produkcję w systemach recyrkulowanych (tzw. RAS – Recirculation AquDla turystów odwiedzających nasz reaculture Systems), produkcję sadzową gion ryby również stają się organizmai klatkową oraz akwakulturę w syste- mi istotnymi z dwóch powodów: spomach łączonych (np. akwaponika) oraz żywczych i rekreacyjnych, wędkarskich.
wylęgarnictwo i podchowalnictwo (Cej- Dlatego przewiduję, iż w niedługim czako i in. 2014). Podstawowym celem akwa- sie rola mazurskich ryb stanie się klukultury, tak jak klasycznego rolnictwa, czowa zarówno w kontekście drobnojest produkcja żywności.
towarowej produkcji ryb konsumpcyjnych jako naturalnego, lokalnego produkNa drugim biegunie sektora rybac- tu wysokiej jakości (Czarkowski i in. 2014,
kiego stoi rybołówstwo, czyli eksploata- Czarkowski i Stabiński 2015), jak również,
cja i połowy ryb w ekosystemach natu- a może przede wszystkim, jako produkralnych: jeziorach i rzekach. Ten pod- tu turystycznego skierowanego do wędsektor możemy podzielić ze względu karzy (Czarkowski 2018). Cooke i Murchie
na cel, jaki przyświeca połowom. We- (2015) szacują, że wędkarstwo w Amedług Czarkowskiego i Kapusty (2016) ryce Północnej wnosi łącznie do gospoistnieje pięć głównych celów, dla któ- darki ok. 102,5 miliarda dolarów roczrych dokonuje się połowów ryb w wo- nie. Są to głównie pieniądze generowadach słodkich: spożywczy, rekreacyjny, ne przez operatorów zewnętrznych, czypoznawczy, zarybieniowy i regulacyjny. li takie sektory jak: turystyka, produkcja
Zgodnie z koncepcją Smitha (1986), po- i sprzedaż sprzętu wędkarskiego, handel,
twierdzoną przez innych badaczy (Ar- gastronomia, sprzedaż paliw etc. Rówlinghaus i in. 2002; Cowx i in. 2010; FAO nież w Polsce, a szczególnie na Warmii
2012) istnieje związek między pozio- i Mazurach, istnieje duży potencjał, by
mem dobrobytu oraz stopniem rozwo- wędkarstwo generowało wysokie przyju gospodarczego społeczeństw a celami chody, jednocześnie kreując rozwój gorybołówstwa śródlądowego. W najuboż- spodarki regionu. Czy mam podstawy,
szych społeczeństwach funkcja spożyw- by tak twierdzić?
cza jest funkcją przewodnią. Wraz ze
wzrostem zamożności społeczeństwa
Badania Instytutu Rybactwa Śródląwzrasta znaczenie funkcji rekreacyjnej. dowego w Olsztynie wskazują, że staW społeczeństwach najbardziej rozwi- tystyczny polski wędkarz na swe hobby
niętych przewodnią rolą staje się funk- przeznacza średnio 1745 zł rocznie (Czarcja ochronno-monitoringowa, związa- kowski i in. 2018). Z tego najwyższy udział
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(40 proc.) mają wydatki związane z zakupem sprzętu i ekwipunku wędkarskiego.
Co więcej, wędkarze dojeżdżając na łowiska, stymulują wzrost sprzedaży paliw.
Natomiast opłaty wędkarskie stanowią
trzeci co do ważności element w ogólnych wydatkach (Czarkowski i in. 2018).
Dane uzyskane przez Wołosa i Mickiewicza (2017) wskazują, że opłaty wnoszone
przez wędkarzy stanowiły 26 proc. całkowitych przychodów gospodarstw rybackich. Jest to znacząca wartość, która wręcz pozwala niektórym podmiotom na sprawne funkcjonowanie. Jeśli
ktoś jeszcze ma wątpliwości co do tego,
że wędkarstwo w Polsce istotnie wpływa na rozwój gospodarki, podam pewne
zestawienie. Według Wołosa i in. (2016)
szacowana liczba wędkarzy w Polsce to
ok. milion osób. Ggdy liczbę tę przemnożymy przez wyżej wspomnianą wartość
1745 zł, uzyskamy niebagatelną kwotę
1,745 mld zł rocznie (Czarkowski 2018).
Natomiast według Wołosa i Mickiewicza
(2018) przychody wszystkich jeziorowych
gospodarstw rybackich w Polsce to tylko
0,180 mld zł rocznie, z czego przychody
z komercyjnych połowów ryb nie stanowią nawet 40 proc. tej kwoty.
Źródła:
- Arlinghaus R., Mehner T., Cowx I.G. 2002 –
Reconciling traditional inland fisheries management and sustainability in industrialized countries, with emphasis on Europe – Fish Fish.
3: 261-316.
- Bielecka J. 2009 – Oczka wodne. W: Woda
na obszarach wiejskich (red. W. Mioduszewski i W. Dembek – Wyd. IMUZ. Warszawa,
Falenty: 133-138
- Cejko B.I., Czarkowski T.K., Kowalski R.K.,
Targońska K. 2014 – Rozród ryb w warun-
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future – Fish. Manage. Ecol. 22: 1-13.
- Cowx I.G., Arlinghaus R., Cooke S.J. 2010 –
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- Czarkowski T.K., Turkowski K., Kupren K.,
Hakuć-Błażowska A., Żarski D., Kucharczyk
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Poprawa stanu technicznego, technologicznego
i organizacyjnego w gospodarstwach rolnych
Poprawę stanu technicznego, technologicznego i organizacyjnego w gospodarstwach rolnych obserwujemy wśród gospodarstw, które inwestują w środki trwałe, najczęściej uzupełniając park maszynowy o nowe, wydajne i prośrodowiskowe ciągniki czy kombajny.
Renata Skibicka

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Działdowo
Wymogi stawiane rolnikom beneficjentom „Modernizacji gospodarstw rolnych…” ukierunkowały w wielu przypadkach pomysły na uzupełnienie parku maszynowego gospodarstw. Inwestycje w ramach PROW z założenia przy-

czyniają się do poprawy ogólnych wyników gospodarstw rolnych, tj. poprawy konkurencyjności i zwiększenia ich
rentowności, w tym między innymi poprzez podjęcie nowych kierunków lub
zmianę organizacji produkcji, wprowa-

dzenie nowych technologii, w tym służących ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu. Składane przez rolników do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach poddziaBieżące Informacje nr 2 [354]  Luty 2019
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przy zagrodzie
łań i operacji obejmujących zakup sprzętu rolniczego podlegają weryfikacji, między innymi pod względem zakresu rzeczowego i kryterium ekonomicznego.
W pierwszym przypadku weryfikowana jest przydatność maszyny do wymagań stosowanych w gospodarstwie
technologii produkcji rolniczej. W przypadku kryterium ekonomicznego sprawdzane jest dostosowanie wydajności maszyny lub mocy ciągnika, do skali i intensywności prowadzonej działalności
produkcyjnej.
Rolnik, doradca i każda osoba sporządzająca wnioski i biznesplany do działań inwestycyjnych wie doskonale jakie
kryteria należy brać pod uwagę, aby dobrze uzasadnić zakup wybranej maszyny dla gospodarstwa o określonym profilu i wielkości produkcji. Wprowadzenie do gospodarstwa nowej maszyny
bądź urządzenia powinno przyczynić
się m.in. do poprawy: organizacji produkcji, w tym związanej ze zmianą jej
profilu, terminowości realizacji zabiegów
polowych, jakości wykonania prac maszynowych, jak również do polepszenia
warunków i bezpieczeństwa pracy rolników, a także do zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania techniki rolniczej na środowisko i klimat. Suma powyższych wymiernych i bezpośrednio
niewymiernych efektów nowoczesnej
mechanizacji powinna przeważać nad
kosztami jej stosowania. Możemy wtedy
stwierdzić, że zakup maszyny jest racjonalny. Tę racjonalność należy pojmować
jako efektywne użytkowanie technicznych środków pracy generujące określone korzyści dla gospodarstwa.
Mamy na terenie powiatu działdowskiego wiele przykładów racjonalnego
wykorzystania pomocy unijnej przełożonej na rozwój gospodarstw. Bez tej pomocy na taki sukces trzeba by było pracować znacznie dłużej. Największym zainteresowaniem cieszą się nabory wniosków w ramach działań, które są „uni-
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wersalne” w rozumieniu dostępności dla
rolników. Takie możliwości ciągle jeszcze daje działanie, które najkrócej można
nazwać „Modernizacją gospodarstw rolnych”. W ramach tego działania w gospodarstwach pojawiło się bardzo dużo maszyn, nowych, wydajnych, o zmniejszonym negatywnym oddziaływaniu na środowisko i klimat. Bardzo duże zainteresowanie, a może jeszcze bardziej potrzeba
i konieczność, sprawiły, że duży odsetek
wniosków było sporządzanych na zakup
na przykład: agregatów uprawowo-siewnych, bron talerzowych, agregatów talerzowych i innych maszyn zagregowanych.
Wymiernymi efektami jednoczesnego
doprawienia gleby i siewu jest oszczędność czasu i paliwa, pełniejsze wykorzystanie mocy i siły uciągu ciągnika, a także zmniejszenie ugniatania gleby kołami ciągnika. W porównaniu do uprawy
rozdzielnej ograniczone zostają również
straty wilgoci gleby. Stosowanie agregatów uprawowo-siewnych jest optymalnym rozwiązaniem w okresie napiętych terminów agrotechnicznych oraz
przy niekorzystnym przebiegu pogody,
zarówno przy uprawie zbóż jarych, jak
i ozimych oraz rzepaku, rzadziej kukurydzy. Taka tendencja techniczna pozwala na wysnucie oczywistych wniosków
technologicznych.
Obserwuje się również tendencje sięgania po technologie przyszłościowe, przetwarzające żywioł w energię, umożliwiające zmniejszanie kosztów produkcji
przy jednoczesnych oszczędnościach środowiskowych. Mowa tu przede wszystkim o instalacjach fotowoltaicznych. Takim alternatywnym rozwiązaniem interesują się rolnicy ponoszący duże koszty za zużycie energii elektrycznej w swojej produkcji. Duża oferta firm montażowych zajmujących się fotowoltaiką na naszym rynku pozwala na zastanowienie
się nad opłacalnością takiej inwestycji na
potrzeby gospodarstwa. Wynik przemyśleń bywa owocny, ale co do rentowności to najbliższa przyszłość pokaże. Jeśli

użytkujący instalacje fotowoltaiczne rolnik będzie miał ekonomiczny rachunek,
na plus z pewnością przekona to innych
i inwestycje fotowoltaiczne znajdą szerszą
rzeszę odbiorców.
Tempo przemian, jak w każdej z dziedzin gospodarki, tak i w rolnictwie, ma
ciągle tendencje wzrostowe, optymistyczny scenariusz dla większości gospodarstw rolnych zachęca do dalszego
rozwoju, udoskonalania technologicznego procesu produkcji, zwiększania wyników finansowych przy jednoczesnej
optymalizacji kosztów i ryzyka produkcyjnego. Wieś i obszary wiejskie zmieniają
się wizualnie, mentalnie i można śmiało
stwierdzić kulturowo. Wiele czynników
ma wpływ na przemiany niosące ze sobą poprawę stanu technicznego, technologicznego i organizacyjnego w gospodarstwach rolnych. Najwięcej jednak zasług
ma w tym zakresie rolnik, właściciel gospodarstwa, własnego warsztatu pracy,
w którym stwarza warunki pracy coraz
bardziej komfortowe, bezpieczne dla siebie własnej rodziny i często również dla
zatrudnionych w gospodarstwie pracowników. Mimo trudności, z jakimi na co
dzień zmagają się rolnicy w całym procesie produkcji i sprzedaży swoich produktów, ciągle widoczna jest z ich strony
dbałość o zachowanie standardów jakościowych i ilościowych, przez co niejednokrotnie uzyskuje się efektywne zmniejszanie kosztów wytwarzania, poprawę
warunków pracy i jej bezpieczeństwa.
W gospodarstwach, choć w zróżnicowanym stopniu, jednak widoczny jest wzrost
wartości kapitału własnego, co świadczy
o potencjale ekonomicznym tych gospodarstw i możliwościach dalszego rozwoju w kolejnych inwestycjach.
Źródła:
- Prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki. Technologiczna i ekologiczna modernizacja rolnictwa
i obszarów wiejskich
- Aleksander Muzalewski. Zasady doboru
maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020. Warszawa 2015

z ekonomią za pan brat

Ustawa budżetowa na 2019 rok
– rolnictwo mniej doﬁnansowane

47,5 mld zł - to kwota, która w tym roku trafi do resortu rolnictwa. Jest to o ok. 1,5 mld zł mniej niż w roku ubiegłym.
W porównaniu z latami ubiegłymi, zmniejszył się także udział wydatków na rolnictwo w ogólnej sektorze wydatków
(dla porównania w roku 2015 wydatki na rolnictwo stanowiły kwotę ponad 55 mld zł).
mgr Aleksandra Wołosiuk-Burda

Stażysta Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Wiceminister rolnictwa Tadeusz Romańczuk poinformował, iż wydatki na rolnictwo z budżetu krajowego łącznie
z wydatkami na KRUS wyniosą 26 mld 878 mln zł, co stanowi 6,46 proc. wydatków budżetowych ogółem. W porównaniu
do 2018 r. zmniejszą się wydatki z budżetu środków europejskich (o ok. 1,230 mld zł), a jednocześnie zwiększą się wydatki z budżetu państwa na rolnictwo, rynki rolne, rozwój wsi
i KRUS o 148,4 mln zł.
Wydatki na rolnictwo w samej ustawie budżetowej to kwota rzędu 4,1 mld zł. Oprócz tego wydatki na rolnictwo zostaną uzupełnione o:
 1,12 mld zł z budżetów wojewódzkich,
 3,91 mld zł z rezerw celowych,
 20,5 mld z unijnej kasy.
Nadto, w budżecie przewidziano pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 330 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie działań w ramach PROW.
Ponad 17 mld zł przeznaczonych zostanie na KRUS. Jest to
kwota w zasadzie niezmienna od kilku lat. Podczas planowania finansowania w sektorze Funduszu Emerytalno – Rentowego założono, iż przeciętna emerytura rolnicza wyniesie 1152 zł,
renta rolnicza zaś 1080 zł. Jest to minimalny wzrost w porównaniu z rokiem 2018 (odpowiednio 32 zł i 8 zł więcej).
Oprócz wydatków na KRUS, który pochłania lwią część budżetu ogółem w ustawie budżetowej zaplanowano m.in.:
 rozwój wsi – 3,2 mld zł, w tym:
 2,9 mld na działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 38 mln zł na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
 na rynki rolne przewidziano wydatki na poziomie 39 mln
zł, w tym:
 28,5 mln zł będą to wydatki bieżące Głównego Inspektoratu jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 zwalczanie chorób zakaźnych – 458 mln zł . W ubiegłorocznym budżecie na ten cel przewidziano zaledwie 292,3

mln zł. Wzrost wydatków na ten cel związany jest z walką z ASF oraz z pojawiającą się sezonowo ptasią grypą.
 dopłaty do paliwa rolniczego – 1 mln 180 mln zł (o 320
mln zł więcej niż przed rokiem),
 dofinansowanie spółek wodnych – 40 mln zł (kwota jedynie o 300 tys. zł większa niż w 2018 roku),
 dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych 650 mln. Rolnictwo, z racji swojej specyfiki, obarczone jest coraz większym ryzykiem związanym z pogodą. Rok 2018 spowodował spustoszenie upraw w wyniku suszy, a 2017 rolnicy ponieśli straty w wyniku nawałnic. Jak już zostało
wspomniane, łącznie na dopłaty do ubezpieczeń upraw
rolnych przewidziano łącznie 650 mln zł. Jest to ok. 200
mln zł mniej niż w roku ubiegłym. Dzięki dotacji ok 44%
gruntów ornych powinno być objęte ubezpieczeniem.
Zdaniem profesora Andrzeja Czyżewskiego, który zaopiniował dla Senatu budżet na rolnictwo budżet rolny jest zbyt niski,
jeśli uwzględnić wzrost PKB: „Budżet rolny od 9 lat sukcesywnie maleje w formule udziałowej względem PKB, co świadczy,
iż sektor rolny nie korzysta proporcjonalnie z efektów wzrostu PKB w Polsce. Gdyby nie wsparcie finansowe (także malejące) z Budżetu Środków Europejskich to jeszcze wyraźniej narastałyby dysproporcje sektorowe w podziale środków z krajowego dochodu. Po części można to przypisać dostosowaniom do warunków bieżących wywołanych potrzebą ograniczeń finansowych, w związku z bieżącymi wydatkami socjalnymi państwa, niemniej skala redukcji jest jednak zbyt duża
i nieproporcjonalna, szczególnie, gdy wziąć pod uwagę sukcesywny wzrost poziomu PKB w ostatnich latach (w 2018 r. 3,8%,
w 2017 r. ponad 4%).”
Źródło:
- Andrzej Czyżewski – „Opinia o ustawie budżetowej na 2019 r.
w częściach dotyczących rolnictwa”.
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rozwijamy obszary wiejskie

Wieści z Unii Europejskiej

Ważne wydarzenia w 2019 roku
Co wydarzy się w UE w 2019 roku? Które z wydarzeń mogą mieć największy wpływ na kształt i zmiany w UE?
Te pytania stawiają sobie nie tylko kluczowi politycy instytucji unijnych, ale także ci, którzy będą wybierani w wyborach
do Parlamentu Europejskiego. Skutki wielu wydarzeń, które są zaplanowane i przewidywane, jak i te, których przewidzieć się nie da, będą miały swoje przełożenie na wszystkich obywateli społeczeństwa unijnego, mimo wielu odrębności w poszczególnych krajach członkowskich.
mgr inż. Maria Suszko

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dwudziestolecie euro
Euro wprowadzono 1 stycznia 1999 roku, a 20.
rocznicę upamiętniającą jego istnienie obchodzono podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. W siedzibie PE w Strasburgu odbywa się również wystawa poświęcona euro.
Członkami unii gospodarczej i walutowej jest 19 państw
członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy), z ponad 340 mln Europejczyków. Obszar euro stanowi prawie 85 proc. produktu krajowego brutto Unii 27.
Rumunia po raz pierwszy
przewodniczy w Radzie UE
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE objęła Rumunia, jako pierwsze państwo
z trio, które będzie sprawowało przewodnictwo w okresie od
1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2020 r. Drugim państwem będzie Finlandia (1 lipca – 31 grudnia br.), a trzecim Chorwacja
(1 stycznia – 30 czerwca 2020 r.) Te trzy kraje opracowały wspólny 18-miesięczny program prac.
Rumunia jest członkiem UE od 2007 r. Prezydencji rumuńskiej przyświeca motto: „Spójność to wspólna europejska wartość
rozumiana jako jedność, równe traktowanie i konwergencja”. W swoim programie prezydencja wymienia cztery hasła: Europa konwergencji, Europa bezpieczeństwa, Europa jako silny podmiot
globalny oraz Europa wspólnych wartości.
Prezydencja rumuńska zamierza sfinalizować proces
legislacyjny w zakresie inicjatyw dotyczących jednolitego
rynku UE (rozporządzenie dotyczące nadzoru rynku, nowelizacja dodatkowego świadectwa ochronnego dla leków, rozporządzenie
dotyczące prekursorów materiałów wybuchowych, propagowanie
sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych
korzystających z usług pośrednictwa internetowego).
Szczyt w Sybinie (Rumunia) – 9 maja 2019 r.
Szczyt odbędzie się w Dniu Europy w kraju, który sprawuje przewodnictwo w Radzie UE. Będzie to dwa tygodnie
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

32

Bieżące Informacje nr 2 [354]  Luty 2019

Czy będzie to decydujący moment dla UE 27 i dla jej wspólnej przyszłości w okresie do 2025 roku? Inicjatywy Komisji Europejskiej, które będą omawiane podczas szczytu, zmierzają do:
 umocnienia międzynarodowej roli euro;
 powszechniejszego stosowania zasady głosowania większością kwalifikowaną;
 przeprowadzenia debaty dotyczącej działań na rzecz
zrównoważonej Europy do 2030 r.;
 utorowania drogi dla nowych ram instytucjonalnych polityki energetycznej i klimatycznej;
 dalszego umocnienia ram praworządności;
 zarysowania sposobów uczynienia Unii bardziej zjednoczoną,
silniejszą i bardziej demokratyczna pod względem komunikacji.
Brexit
Czy 29 marca dojdzie do brexitu? Wciąż nie wiadomo, co się wydarzy. Otwiera się wiele scenariuszy – brexit bez umowy, zawieszenie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE czy ponowne referendum?
Wybory do Parlamentu Europejskiego
i zmiany w unijnych instytucjach
Zgodnie z unijnym Aktem Wyborczym z 1976 roku, wybory do PE odbywają się co pięć lat, w tym samym okresie roku,
od czwartku rano do następującej po nim niedzieli. W 2019 roku termin ma przypadać od 23 do 26 maja 2019 roku. Dokładny dzień i godzinę ustalają poszczególne państwa członkowskie. W Polsce wybory te odbędą się po raz czwarty. Obecnie jest 751 posłów w Parlamencie Europejskim, w tym 51 posłów z Polski. Więcej posłów mają: Niemcy – 94, Francja – 74,
Włochy i Wielka Brytania – po 73 oraz Hiszpania – 54 posłów.
W konsekwencji wyborów do PE będą również zmiany
w pozostałych unijnych instytucjach: zostanie wybrany nowy
skład Komisji Europejskiej, nowy przewodniczący Rady Europejskiej
oraz nowy prezes Europejskiego Banku Centralnego.
Wybory parlamentarne
w krajach członkowskich UE i na Ukrainie
Swoje parlamenty będą w tym roku wybierali: Belgowie,
Duńczycy, Estończycy, Finowie, Grecy, Polacy i Portugalczycy.
Prezydenta wybiorą Litwini i Rumuni. To także ważny politycznie rok dla Ukrainy, największego państwa w bezpośrednim europejskim sąsiedztwie Unii Europejskiej. W marcu odbędą się tam wybory prezydenckie, a jesienią parlamentarne.

rozwijamy obszary wiejskie

Nabory wniosków
w ramach PROW 2014-2020

mgr inż. Maria Suszko

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Poddziałanie 4.1.2 „Inwestycje mające na celu ochronę
wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi
ze źródeł rolniczych” – nabór wniosków od 28 grudnia
2018 r. do 25 lutego 2019 r.
Wsparcie można otrzymać na inwestycje zapewniające dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, lub kiszonek, lub doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do:
 50 proc. kosztów kwalifikowalnych,
 60 proc. kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji
realizowanej przez „młodego rolnika”.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który
w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł
na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.
O pomoc może ubiegać się rolnik, który prowadzi chów lub
hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem: chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk, chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.
Poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – nabór
wniosków od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.
O pomoc w wysokości 500 000 zł, mogą ubiegać się rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników:
 podejmujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych;
 podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
 niepodlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie
pomocy.
O pomoc w wys. 100 000 zł, mogą ubiegać się rolnicy lub
małżonkowie rolników:
 wykonujący lub podejmujący wykonywanie działalności
w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego;
 podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy
ustawy w pełnym zakresie;
 niepodlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy.
Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do
realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego
realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione
przez beneficjenta, w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wysokość pomocy na realizację jednej
operacji wynosi 10 tys. zł.
Poddziałanie: 6.3 „Pomoc na rozpoczęcie działalności
gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”,
Operacja typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw –
nabór wniosków od 28 lutego do 29 marca 2019 r.
Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:
 jest posiadaczem gospodarstwa rolnego, obejmującego co
najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie
działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium RP, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza
niż 10 tys. euro;
 prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
 podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności
potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa
oraz zobowiąże się do jego realizacji.
Premia 60 000 zł, wypłacana jest w dwóch ratach:
 I rata – 80 proc. całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej
niż 48 000 zł (wniosek o płatność składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 II rata – 20 proc. całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 zł (wniosek o płatność składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl
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Harmonogram planowanych do 31.12.2019 r.
terminów naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
Lp.

Nazwa działania / poddziałania / typu operacji

Termin naboru
wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.

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

wrzesień 2019

2.

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

wrzesień 2019**

3.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

4.

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

28 grudnia 2018
– 25 lutego 2019

5.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

listopad 2019**

6.

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

28.02 - 29.03.2019
maj 2019***

7.

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

maj 2019***

8.

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

marzec 2019

9.

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”
typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - ASF

czerwiec 2019

10.

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

marzec 2019

kwiecień
– październik 2019

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
11.

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

sierpień 2019

12.

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

31 stycznia
– 1 marca 2019

13.

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

wrzesień 2019**

14.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”, typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

wrzesień 2019**

TRANFER WIEDZY I INNOWACJI
15.

Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”

luty 2019

16.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

luty 2019

17.

Poddziałanie „Wsparcie z korzystania z usług doradczych”

18.

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

marzec 2019

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

wrzesień 2019****

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

19.

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

20.

Działanie: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

21.

Działanie: „Rolnictwo ekologiczne”

22.

Działanie: „Płatności dla obszarów ONW”

23.

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

15 marca
– 15 maja 2019

1 czerwca
– 31 lipca 2019

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

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod

Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o paszach. Dz.U. z 2018 r., poz. 2430. Ustawa weszła w życie
z dniem 1 stycznia 2019 r.
 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Dz.U.
z 2019 r., poz. 33. Ustawa weszła w życie z dniem 8 lutego
2019 r.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r. Dz.U.
z 2018 r., poz. 2303. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
25 grudnia 2018 r.
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje
w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Dz.U. z 2018 r., poz. 2317. Rozporządzenie
weszło w życie z dniem 13 grudnia 2018 r.
 z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dz.U. z 2018 r., poz. 2365.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 grudnia 2018 r.
 z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2018 r., poz. 2409. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 grudnia 2018 r.
 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2466. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
27 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 36.

 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2019 r. M.P. z 2018 r.,
poz. 1219 Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w I kwartale
2019 r. wynosi 42,00 zł.
 Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów
rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz
zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym.
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Zmiany w prawie dotyczącym sprzedaży
żywności przez rolników

Produkcja i sprzedaż żywności jest ważnym elementem „Planu dla wsi” realizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Obszar zmian legislacyjnych obejmuje ułatwienia produkcji żywności w ramach krótkich łańcuchów
dostaw.
mgr inż. Marta Bieciuk

Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
1 stycznia 2019 r. weszły w życie akty prawne wprowadzające zmiany w zakresie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO), tj.: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz.U. 2018 poz. 2242); Ustawa z dnia
4 października 2018 r. o zmianie ustaw o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2018 poz. 2136).
Ustawa z 9 listopada 2018 r. wprowadza zmiany w dwóch aktach prawnych
istotnych dla funkcjonowania rolniczego
handlu detalicznego, tj. Ustawie z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Ustawie z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych. W myśl niniejszych
przepisów najważniejsze kwestie to:
 określenie nowej definicji rolniczego
handlu detalicznego, zgodnie z którą jest to handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia
178/2002 polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części
z własnej uprawy, hodowli lub chowu
podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności:
• konsumentowi finalnemu, który
nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa
sektora żywnościowego lub
• do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem
dla konsumenta finalnego.
W praktyce oznacza to poszerzenie zakresu odbiorców wyprodukowanych
środków spożywczych o zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem do konsumenta ostatecznego (w tym sklepy, stołówki, restauracje
oraz inne podmioty o podobnym charakterze) pod warunkiem ich lokalizacji na obszarze tego samego województwa, na którego terenie jest prowadzona
produkcja w ramach rolniczego handlu
detalicznego, a także obszar powiatów
lub miast będących siedzibą wojewody
lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.
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 Podwyższenie kwoty przychodu wolnej od podatku dochodowego od osób
fizycznych ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyłączeniem tych uzyskanych w ramach działów specjalnych
produkcji rolnej oraz opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z 20
tys. zł do 40 tys. zł rocznie. Po przekroczeniu tego limitu można skorzystać, tak jak do tej pory, z 2-procentowej ryczałtowej formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu tej sprzedaży.
Warto dodać, iż bez zmian pozostają
limity ilościowe dla żywności zbywanej
w ramach rolniczego handlu detalicznego określone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16
grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej
ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U.
2016 poz. 2159).
Natomiast w świetle Ustawy z dnia
4 października 2018 r. o zmianie ustaw
o produktach pochodzenia zwierzęcego
oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ulegają ułatwieniu procedury rejestracji we właściwych organach
urzędowej kontroli żywności produkcji
i sprzedaży żywności w ramach krótkich
łańcuchów dostaw:
 Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące działalność
w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w formie

sprzedaży bezpośredniej lub działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej nie mają obowiązku sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzania projektu technologicznego zakładu. Obie działalności podlegają tylko
rejestracji w powiatowym inspektoracie weterynarii.
 Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące działalność
w zakresie produkcji produktów pochodzenia roślinnego, do której wykorzystują pomieszczenia używane
gównie jako prywatne domu mieszkalne, gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu (rozdział III załącznik
II do rozporządzenia 852/2004), nie
mają obowiązku zatwierdzania zakładu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podmioty te natomiast obowiązuje rejestracja we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Źródła:
- Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów
i restauracji.
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r.
o zmianie ustaw o produktach pochodzenia
zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia.
- www.minrol.gov.pl
Wszystkich zainteresowanych
produkcją i sprzedażą żywności
w gospodarstwie rolnym
zapraszamy już dziś
na seminarium,
które odbędzie się w marcu
w siedzibie WMODR w Olsztynie.
Szczegóły spotkania będą dostępne
na naszej stronie internetowej
www.wmodr.pl.
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Kartacz, kiszka i kołduny,
czyli tak smakuje tradycja
Ludność zamieszkująca Warmię i Mazury tradycje kulinarne odziedziczyła po dawnych mieszkańcach Prus Wschodnich.
Niemcy uwielbiali wszelkiego rodzaju kluski, mięsa i ryby. Polacy chętnie jadali tłuste potrawy z dodatkiem kwaśnej
śmietany. Bliskość granicy z Litwą sprawiła, że kuchnia regionu nabrała też litewskiego smaku. Spotkanie trzech tak
bogatych tradycji zaowocowało prostymi i jednocześnie pysznymi potrawami.
mgr inż. Barbara Szymanowska-Brozio

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olecko
W gminie Kowale Oleckie powodzeniem cieszą się potrawy z ziemniaków.
Długą listę przysmaków sporządzonych
na bazie tego warzywa otwiera babka ziemniaczana ze skwarkami, kiszka ziemniaczana, fraszynki, czyli kotleciki z ziemniaków i mąki ziemniaczanej, oraz wspaniałe kartacze z okrasą, pierożki faszerowane mięsem wołowym i podawane w rosole z wołowiny. Nieodzownym dodatkiem do wyżej wymienionych potraw są surówki
z kapusty, zarówno świeżej, jak i kiszonej. Oryginalnym smakiem może zaskoczyć nas zupa ucha, zrobiona z ryb
złowionych w pobliskich jeziorach, oraz
barszcz czerwony z kołdunami. Moje
podniebienie podbiły jednak pierogi
z nadzieniem rybnym podawane z sosem czosnkowym. Przepyszne!
W gospodarstwach rolnych naszej
gminy delektować się można wiejskimi
kiełbasami, pieczeniami, roladami i salcesonem. Specjalnością gospodyń domowych są desery, szczególnie naleśniki z owocami, bitą śmietaną i polewą czekoladową, oraz ciasta, między innymi sękacz czy pascha cesarska.
Podstawą diety mieszkańców
naszej gminy były dary natury.
Jeziora dostarczały ryb, a lasy –
grzybów, owoców leśnych i dziczyzny. W gospodarstwach
hodowano bydło na mięso
i nabiał, sadzono warzywa
i owoce. Do dziś słynne są
ryby marynowane w specjalnej zalewie, która po
dłuższym czasie zamienia
się w delikatną galaretkę.
Aby chronić tradycje kulinarne regionu i lokalne sposoby
produkcji żywności, wiele gospodyń
uczestniczy w lokalnych festynach promujących smaki naszego dzieciństwa.
Jest to zachętą do rozkoszowania się re-

gionalnym jedzeniem w gronie rodziny
i przyjaciół w otoczeniu malowniczych
mazurskich jezior i w cieniu ich lasów.
Jeśli ktoś lubi potrawy ziemniaczane lub
coś słodkiego, to polecam zrobienie kartaczy lub paschy cesarskiej według poniższych przepisów.
Kartacze
Produkty:
 6 kg ziemniaków
 1 kg grubo mielonej wieprzowiny
 2 całe jajka
 0,7 kg boczku
 4 cebule
 garść majeranku
 sól
 pieprz
Obrane ziemniaki przepuszczamy
przez sokowirówkę. Pulpę ziemniaczaną wyciskamy przez lnianą ściereczkę.
Odstawiony na kilka minut sok ziemniaczany zlewamy, a osiadły krochmal
dodajemy do wyciśniętych ziemniaków,
solimy i mieszamy.

Następnie przygotowujemy farsz. Do
surowego grubo mielonego mięsa dodajemy garść majeranku, jajka, sól i pieprz
do smaku i wszystko mieszamy, następ-

nie formujemy kulki. Na dłoń kładziemy około jednocentymetrową warstwę
pulpy ziemniaczanej, wkładamy mięsną kulkę. Zawijamy ją ziemniakami,
formując kartacz. Tak przygotowane
kartacze wrzucamy do wrzącej, osolonej wody. Gotujemy około 1,5 godziny
w dużym garnku, na wolnym ogniu.
Od czasu do czasu delikatnie sprawdzamy, czy kartacze nie przykleiły się
do dna garnka. Ma je w całości pokrywać woda. Jednocześnie przygotowujemy polewę. Cebulę kroimy w kostkę, szklimy ją na patelni, na złoty kolor w małej ilości oleju. Boczek kroimy
w drobną kostkę, smażymy na własnej
produkcji smalcu. Po usmażeniu dodajemy zeszkloną cebulkę.
Ugotowane kartacze możemy podawać w głębokim talerzu, polane boczkiem z cebulką i zalane wywarem z gotujących się kartaczy lub na płaskim talerzu polane tłuszczem z boczkiem i cebulką. Jako surówkę możemy podać kiszoną kapustkę lub ogórek.
Pascha carska
2 kg twarogu skręcić przez
maszynkę, zmieszać z 10 jajami i z dwoma szklankami
śmietany, 40 dag cukru garstka pokrajanych migdałów,
trochę rodzynek, drobno
pokrajana wanilia. Wszystko to dobrze zmieszać i gotować, ciągle mieszając, aż
zacznie parować. Wówczas
jeszcze chwilę podgotować
i odstawić. Dodać 10 dag
masła, wymieszać i odstawić na pół godziny. Zlać
do formy (sito wysłane podwójną gazą), pozostawić na noc aż ścieknie, po
czym wyjąć i kroić. Przechowywać w lodówce. Można udekorować bakaliami
lub posypać tartą czekoladą.
Bieżące Informacje nr 2 [354]  Luty 2019
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Zdrowotne walory chleba na zakwasie
Chleb jest jednym z podstawowych produktów spożywczych. Zawiera dużą ilość węglowodanów oraz jest źródłem
cennych składników odżywczych. W piramidzie zdrowego żywienia to właśnie produkty zbożowe zaraz po warzywach
i owocach stanowią podstawę prawidłowo zrównoważonej diety.
lic. Maria Kapuścińska

Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Aby czuć się zdrowo i młodo, stosujemy różnego rodzaju diety. Niestety, większość z nich polega na ograniczeniu spożycia chleba lub wyeliminowania go całkowicie. Chleb uznawany jest za największego wroga osób walczących z otyłością
lub tych, którzy po prostu chcą pozbyć
się kilku zbędnych kilogramów. Przekonanie o tuczących właściwościach pieczywa to jeden z najmocniej zakorzenionych mitów w naszej świadomości. Jest
to mylne przekonanie. Większość dietetyków przekonuje, iż chleb wcale nie jest
tuczący, pod warunkiem, że ten, który jemy, jest wysokiej jakości, bez substancji
wspomagających, a także jest spożywany w rozsądnych ilościach. Dlatego też
niezwykle istotne jest to, aby być świadomym swojego wyboru. Należy wybierać produkty pełnowartościowe, które są
podstawą prawidłowego odżywiania. Rekomenduje się spożywanie produktów
pełnoziarnistych, bo to one są zdrowszym wariantem. Można powiedzieć, że
od jakości chleba w dużym stopniu zależy nasze zdrowie.
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kwasu fitynowego. Kwas fitynowy jest organicznym związkiem chemicznym występującym naturalnie w większości nasion, np. ziarnach i otrębach zbóż. Wiąże
minerały, tj. cynk, żelazo, magnez, tworząc z nimi nieprzyswajalne sole (fityniany), które nasz organizm wydala, powodując straty cennych składników mineralnych. Zatem fermentacja mlekowa umożliwia powstawanie wchłanialnych form
mikroelementów zawartych m.in. w ziarnach zbóż i sprawia, że składniki odżywcze są lepiej przez organizm wchłaniane,
powodując jego lepszą odporność.

Wartym uwagi jest przede wszystkim
chleb na zakwasie. Jego wartość żywieniowa jest bardzo wysoka, znacznie wyższa od tego, który powstaje wyłącznie na
bazie drożdży. Zakwas chlebowy jest naturalnym środkiem do spulchniania i zakwaszania ciasta. Nadaje chlebowi wyjątkowe właściwości i podwyższa jego
wartość odżywczą. Pieczywo upieczone
na naturalnym zakwasie ma specyficzny kwaskowy smak, jest dłużej świeże
i nie pleśnieje.

Ponadto kwas mlekowy aktywuje enzymy trawienne, które stymulują pracę
przewodu pokarmowego, procesu wydalania. Działa korzystnie na mikroflorę, uzupełniając jej ewentualne niedobory i poprawia jej jakość. Zakwaszenie treści jelitowej hamuje rozwój potencjalnie
chorobotwórczych bakterii oraz sprzyja
zasiedleniu jelita grubego przez prozdrowotne bakterie probiotyczne. Ich obecność nie tylko gwarantuje lepsze wykorzystanie składników odżywczych zawartych w żywności, ale ma też swój
udział w procesach odpornościowych,
zapobiega chorobom cywilizacyjnym,
w tym niektórym nowotworom. Pieczywo na zakwasie stanowi cenne źródło
kwasu foliowego, witamin z grupy B, E
oraz aminokwasów egzogennych, które
są podstawowym elementem budulcowym białek. Fermentacja zakwasu sprawia, że w produkcie finalnym zmniejsza
się ilość związków toksycznych – mykotoksyn i azotanów.

Zakwas to nic innego jak mieszanina
mąki i wody, która pod wpływem czasu
i odpowiednio wysokiej temperatury ulega naturalnej fermentacji. W wyniku tego
procesu w zakwasie namnaża się kilkadziesiąt różnych bakterii i drożdży. Najważniejsze z nich to bakterie odpowiedzialne za produkcję kwasu mlekowego,
dzikie drożdże oraz bakterie produkujące kwas octowy. Fermentacja bakteryjna
(fermentacja mlekowa), która dzięki temu,
że trwa wiele godzin, powoduje rozkład

Pieczywo wytwarzane
na zakwasie jest droższe od klasycznego
ze względu na zdecydowanie dłuższy
proces wytwórczy
i niemożność dodawania tańszych wypełniaczy, jednak ze
względu na wartość
odżywczą i walory
zdrowotne jest war-
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te swojej ceny. Zawsze można samemu
upiec chleb w domu. Domowy wypiek
chleba staje się coraz bardziej popularny
nie tylko przez modny zdrowy tryb życia, ale także przez obecność wielu alergii pokarmowych. Pieczenie chleba w domu to dość prosta czynność chodź czasochłonna, szczególnie gdy przygotowuje
się własnoręcznie zakwas. Jednak smak
i aromat wypiekanego chleba we własnej kuchni to wszystko rekompensuje.
Przygotowanie zakwasu:
Dzień 1
Godz. 20 – w szklane naczynie (najlepiej słoik) wsypać 100 g mąki żytniej
i 100 ml letniej wody. Mieszać dokładnie składniki, uzyskując konsystencję
bardzo gęstej śmietany. Przykryć lnianą ściereczką i odstawić w ciepłe miejscu na 12 godzin. Jeżeli w mieszkaniu
jest zimno, to dobrym miejscem na to,
by zakwas zaczął pracować, może być
podgrzany piekarnik.
Dzień 2
Godz. 8 – drewnianą łyżką dokładnie
mieszać zakwas. Przykryć go ściereczką i odstawić ponownie w ciepłe miejsce na 12 godzin.
Godz. 20 – czas dokarmić zakwas. Do
naczynia dodać 50 g mąki żytniej i 50 ml
letniej wody. Dokładnie mieszać drewnianą łyżką i odstawić w ciepłe miejsce
na 24 godziny.
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Dzień 3
Godz. 20 – trzeciego dnia wyraźnie
wyczuwalna jest już fermentacja zakwasu. Znowu należy dokarmić zakwas. Dodać 50 g mąki żytniej i 50 ml letniej wody. Precyzyjnie mieszać, przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na
12 godzin.
Dzień 4
Godzina 8 – drewnianą łyżką ponownie dokładnie mieszać zakwas. Przykryć
go ściereczką i odstawić ponownie w ciepłe miejsce na 12 godzin.
Godz. 20 – czas dokarmić zakwas. Do
naczynia dodać 50 g mąki żytniej i 50 ml
letniej wody. Dokładnie mieszać drewnianą łyżką i odstawić w ciepłe miejsce.
Dzień 5
Godz. 8 – zakwas na chleb powinien
być już gotowy. Na jego powierzchni
znajdują się liczne pęcherzyki powietrza,

a konsystencja jest gęsta. Mieszać ostrożnie, przykryć i odstawić na kilka godzin.
Godz. 14 – zakwas jest już gotowy,
można zacząć pierwszy wypiek na zakwasie.
Z aktywnego zakwasu odłożyć 3 łyżki do nowego, szklanego naczynia. Trzymać go w lodówce. Jeśli będziesz planować kolejny wypiek, to wystarczy wieczorem dokarmić go mąką i letnią wodą
(100 g mąki żytniej i 100 ml wody). Dokarmionego zakwasu nie trzymać w lodówce, tylko w ciepłym miejscu jak przy
początkowych krokach. Następnego dnia
jest gotowy do użycia.
Składniki na chleb: 500 g mąki pszennej, 250 g mąki żytniej, 150 ml wyrośniętego rozczynu chlebowego, 1,5 łyżki soli,
łyżka cukru, 750 ml przegotowanej letniej woda, 1/2 szklanki otrębów pszennych, 1/2 szklanki siemienia lnianego,

1/2 szklanki pestek dyni, 1/2 szklanki
pestek słonecznika.
Wykonanie: sól i cukier rozpuścić
w wodzie. Otręby, siemię, pestki dyni
i słonecznika zalać tą wodą na kilka minut, by namokły. Dodać zakwas, wymieszać. Połączyć z przesianą mąką i dokładnie zagnieść ciasto. Odstawić w ciepłe
miejsce pod przykryciem na 2,5-3 godziny do wyrośnięcia. Ciasto przełożyć do
wysmarowanych tłuszczem keksówek
(potrzebne są 2 foremki 30 cm x 11 cm)
do 3/4 wysokości formy. Przykryć ściereczką, odstawić do ponownego wyrośnięcia. Następnego dnia rozgrzać piekarnik do 180°C (z termoobiegiem), posmarować górę chleba letnią wodą i piec
przez 1,5 godziny.
Źródła:
- swiezynki.pl
- akademianatury.pl

Zdrowie zaczyna się na talerzu
Od 2016 roku obowiązuje nowa piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, opracowana przez ekspertów z Instytutu Żywienia i Żywności. Piramida w prosty obrazuje podstawowe zasady zdrowego stylu życia i żywienia.
mgr Elżbieta Czaplicka

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno
Zmiany w piramidzie żywienia wynikają z rozwoju wiedzy o żywności i żywieniu człowieka. Jednocześnie nieustanne badania nad rozwojem chorób wynikających z nieprawidłowego żywienia i stylu życia człowieka, zmuszają naukowców do modyfikacji zaleceń żywieniowych i dostosowywaniu ich do zmian
cywilizacyjnych. Piramida w prosty sposób przedstawia zasady, których stosowanie daje szansę na życie długie, w zdrowiu i pełnej sprawności, zarówno fizycznej, jak i intelektualnej.
Jedną z podstawowych zmian w nowej piramidzie żywieniowej jest postawienie u jej podstaw aktywności fizycznej. To duża zmiana, ponieważ dotychczas owszem, mówiło się o istotnym znaczeniu wysiłku fizycznego w życiu człowieka, stanowił on jednak dodatek do
diety. Obecnie, rzec by można, to dieta
jest dodatkiem. Życie codzienne człowieka bardzo się zmieniło, już dzieci mają
dużo mniej aktywności niż dzieci i młodzież sprzed 20 lat. Era komputeryzacji
zubożyła życie młodych ludzi o aktyw-

ność fizyczną. Niestety, ze starszym pokoleniem nie jest lepiej, ponieważ większość czasu dorośli spędzają w pracy,
przed komputerem lub za kierownicą auta. Jeśli do tego dołożymy złą dietę, katastrofa gotowa. Aktywność fizyczna jest
więc bardzo istotna.
Kolejne miejsce w piramidzie zajmują
owoce i warzywa. Jest to kolejna bardzo
istotna zmiana, ponieważ wcześniej jako
podstawę żywienia człowieka uznawało
się zboża i wytworzone z nich produkty. Wyniki ostatnich badań zdecydowały, że to warzywa i owoce powinny stanowić podstawę żywienia człowieka. Według Światowej Organizacji Zdrowia powinno się ich jeść od 400 do 500 g dziennie. Warzywa i owoce powinny stanowić
element każdego posiłku. Według badań
przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii
im więcej porcji warzyw w diecie, tym
mniejsze ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia i nowotwory złośliwe. Naukowcy zbadali, że najkorzystniejszy efekt osiągany jest przy spożywaniu siedmiu porcji warzyw dziennie. Na-

leży podkreślić, że nie jest sprawą obojętną, czy spożywamy warzywa czy owoce. Co prawda i jedne, i drugie wpływają pozytywnie na organizm człowieka, to
jednak efekty działania warzyw są dużo
silniejsze. Najkorzystniej jest spożywać
te produkty w proporcjach trzy czwarte
warzyw i jedna czwarta owoców.
Ogromna wartość odżywcza warzyw
i owoców wynika z faktu, że są bogatym
źródłem m.in.: karotenoidów (w tym beta-karoten i likopen), witaminy C i E, folianów, flawonoidów, selenu i oczywiście
błonnika. Spożywając warzywa i owoce,
przyczyniamy się do hamowania rozwoju komórek nowotworowych, ochrony
DNA przed uszkodzeniem oraz wspomagamy układ odpornościowy. Należy pamiętać, że owoce zawierają również dużo cukru, dlatego trzeba ograniczać ich
spożywanie.
Kolejne piętro piramidy to produkty
zbożowe. Przesunięcie ich na wyższe piętro nie oznacza, że powinniśmy zmniejszyć ich spożycie. Nadal powinny stanoBieżące Informacje nr 2 [354]  Luty 2019
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wić składnik większości posiłków. Należy jednak pamiętać, żeby były to produkty pełnoziarniste, ponieważ zawierają więcej błonnika, witamin i składników mineralnych. Zbożowe produkty
pełnoziarniste bardzo korzystnie wpływają na pracę naszego przewodu pokarmowego, tym samym zapobiegają rozwojowi raka jelita grubego, sprzyjają obniżeniu poziomu cholesterolu we krwi i redukcji masy ciała.
Wyżej w piramidzie znajdują się produkty mleczne. To produkty zawierające
białko, witaminę B2 oraz dobrze przyswajalny wapń. Dwie szklanki mleka
dziennie pokrywają 60 proc. dziennego
zapotrzebowania na wapń. Mleko można zastąpić produktami fermentowanymi, które wzbogacają dodatkowo układ
trawienny w dobroczynne bakterie mlekowe.
Następne piętro piramidy zajmują
razem produkty będące źródłem białka, czyli mięso, ryby i nasiona roślin
strączkowych. Poza białkiem zawierają również żelazo i witaminy z grupy B. Spożywając mięso, częściej należy wybierać chude gatunki, najlepiej
drób, natomiast mięso czerwone rzadziej. Zdecydowanie powinniśmy unikać wędlin i konserw. Przetworzone
przemysłowo mięso zawiera wiele konserwantów, które wpływają niekorzystnie na nasze zdrowie i przyczynia się
do rozwoju nowotworów przewodu pokarmowego.

Cennym źródłem białka są również
rośliny strączkowe (fasola, soczewica,
groch). Warto włączyć je do jadłospisu
1-2 razy w tygodniu. Ryby morskie dostarczają cennych kwasów tłuszczowych
nienasyconych omega-3, chroniących organizm przed rozwojem miażdżycy. Pamiętać należy o regularnym spożywaniu
jaj, które są cennym źródłem składników
odżywczych.
Szczyt piramidy zajmują oleje roślinne i orzechy. Do przygotowania potraw
zalecane jest używanie olejów roślinnych
zamiast tłuszczów zwierzęcych. Na uwagę zasługuje tu nasz polski olej rzepakowy, który jest często niedoceniany, a swoimi walorami przewyższa tak rozsławioną oliwę z oliwek. Jego dodatkowym atutem jest fakt, że nadaje się zarówno do
spożywania na zimno w sałatkach, jak
i do przygotowania potraw w wysokich
temperaturach.
Woda zajmuje boczne miejsce piramidy. Życie bez niej jest niemożliwe. Jej niewystarczające spożycie może doprowadzić do odwodnienia, a tym samym zaburzenia funkcjonowania organizmu. Zalecana ilość wody to 1,5 litra dziennie. Nie
należy odmawiać sobie również kawy
i herbaty, jednak w rozsądnych ilościach.
Produkty zakazane
Przede wszystkim piramida żywieniowa zakazuje spożycia cukru. Nadmierne spożycie cukru wiąże się z ryzy-

tłuszcze

mięso i zamienniki

mleko i prod. pochodne

produkty zbożowe

owoce
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kiem rozwoju otyłości, cukrzycy typu
2, nowotworów, nadciśnienia, miażdżycy, próchnicy.
Sól również jest produktem zakazanym. Jej nadmierne spożycie wiąże się ze
wzrostem ryzyka rozwoju nadciśnienia,
udaru mózgu, osteoporozy, nowotworu
żołądka, kamicy nerkowej.
Ponadto twórcy nowej piramidy docenili wartość ziół w diecie człowieka. Zaleca się ich stosowanie ze względu na dobroczynny wpływ na układ trawienny
człowieka. Poza tym doceniono ich walory smakowe i zapachowe.
Podsumowując, zdrowa dieta powinna być zbilansowana i urozmaicona. Powinniśmy dbać przede wszystkim o regularne i obfite spożywanie warzyw. Pozostałe składniki diety należy stosować
z umiarem i zgodnie z własnymi potrzebami i ewentualnymi chorobami, które
determinują nasze zalecenia żywieniowe.
Przede wszystkim jednak zadbać powinniśmy o aktywność fizyczną. Regularne
spacery, bieganie, jazda na rowerze sprawią, że zjedzona od czasu do czasu kanapka ze smalcem i ogórkiem kiszonym
na pewno nam nie zaszkodzi.
Źródła:
- „Jeść zdrowiej. Warzywa i Owoce” Kompendium wiedzy o owocach i warzywach.
- „Zdrowie zaczyna się od jedzenia” M.Hartwig, D.Hartwig,
- „Zdrowie bez leków” miesięcznik, (listopad
i grudzień 2018).

ogłoszenia kupno-sprzedaż
SPRZEDAM:
 Ciągnik PONAR 82A, rok pr. 2004 r., 3600Mth, z TUREM bez
osprzętu, zarejestrowany, ubezpieczony, pierwszy właściciel,
cena 51.000 zł. Tel. 513 447 485.
 Sprzedam 12 ton jęczmienia ozimego. Cena do uzgodnienia. Tel.
604 625 685.
 2 ogiery zimnokrwiste, 1,5-roczne sprzedam. Tel. 502 415 616.
 Dużą przyczepę kempingową dwuosiową, ciągnik Same Antares II 130 KM Turbo. Rok produkcji 2000. Ciągnik cały w oryginale, sprawny. Stan bardzo dobry. Tel. 512 479 979.
 Kombajn BIZON Z056 (szerokie koła, rok prod. 1984, stan idealny), owijarkę Metal-Fach (stan idealny), rozrzutnik obornika
dwuosiowy (prod. polskiej), przetrząsarko-zgrabiarkę (szerokość
robocza 3 m), śrutownik bijakowy (silnik 11 kW). Tel. 55 244 81
89 (proszę dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.
 Sprzedam ciągnik C-330 z turem, rok prod. 1982, sprawny i zarejestrowany. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 615 532.
 Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zarejestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową, dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.
 Sprzedam szczeniaki foksterier tricot po rodzicach polujących,
gm. Jonkowo. Tel. 604 194 791.
 Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (w pełni
sprawną) – cena 28 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka,
tel. 600 797 360.
 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt do
ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator oraz kopaczkę
gwiaździstą jednorzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.
 Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same budynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnienia. Tel. 691 877 920.
 Sprzedam zbiornik na mleko 340 litrów i 650 litrów, baloty siana i sianokiszonki. Gmina Purda. Tel. 664 773 157.
 Ciągnik Pronar 1221 A, rok prod. 2006, klimatyzacja, przedni
tuz, 1400 MTG, stan idealny. Agregat uprawowo-siewny UNIA
Grudziądz, szerokość robocza 3 m, stan idealny. Gmina Dobre
Miasto. Tel. 698 489 990.
 Przyczepa Mengele 540/2, rok prod. 1992, sterowana panelem.
Tel. 89 616 95 16.
 30 ha ziemi rolnej dobrej klasy w całości lub w części. Waplewo gm. Jedwabno. Tel. 510 834 283.
 11 ha 55-letniego lasu (mieszanego z przewagą sosny i świerku)
położonego w obrębie wsi Dmusy gm. Biała Piska. Cena ok. 30
tys. zł. Tel. 883 391 659.
 Dom jednorodzinny, parterowy, wolnostojący położony w malowniczym miejscu (gm. Płoskinia). Powierzchnia mieszkalna domu
wynosi 100 m2, pow. działki 5,72 ha. Istnieje możliwość rozbudowy budynku mieszkalnego. W cenie gotowy projekt rozbudowy
z pozwoleniem na budowę. Dom składa się z 5 pokoi, przestronnego holu, kuchni oraz łazienki. W domu została wymieniona instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie (nowe grzejniki, piec
CO, okna). Na całej pow. mieszk. wymieniono wylewki i podłogi,
sufity podwieszane. Na działce znajduje się duży, murowany budynek gospodarczy. Na posesji znajduje się staw, młody owocowy sad, ogródek warzywny i kwiatowy. Dojazd do posesji drogą
asfaltową. Położenie posesji nadaje się na prowadzenie działalności agroturystycznej (około 300 m do lasu). Tel. 721 015 466.
 Dom jednorodzinny o pow. 130 m2, działkę rolną o pow. 1,3 ha,
działkę ogrodniczą o pow. 0,65 ha. Położone na terenie miasta
Ornety, cena do uzgodnienia. Tel. 668 047 199, 798 387 298.

 Gospodarstwo rolne 11 ha, budynki mieszkalne i gospodarcze,
budowane w 2004 r., 2 stawy rybne o pow. 0,5 ha, las o pow. 4 ha
z linią brzegową jeziora Kraks przy trasie nr 16 Biskupiec - Olsztyn, gm. Biskupiec. Tel. 503 151 852.
 Grunty rolne 11,11 ha, klasa IV, położone: obręb Bogatyńskie,
gmina Orneta, powiat lidzbarski. Tel. 604 215 407.
 Jelenie byki sprzedam. Wieliczkowo, gm. Lubomino. Tel. 500 891 996.
 Przyjmujemy zapisy na drób: kurki odchowane: żółtonóżka (kwiecień), Tetra, Mesa, Bangkok, Leghorn (maj). Drób wodny: pisklęta,
kaczki: pekin francuski, kaczka piżmowa, gęś kołudzka (marzec
- najniższa cena, maj), pisklęta i indyki kolorowe (maj, czerwiec).
Kurki odchowane cały rok. Kaczki nieodchowane. Tel. 604 194 791.
 Siewnik „Poznaniak” sprzedam. Tel. 604 194 791.
 Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
 Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwity
wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż, wiaty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.
 Chłodnia do mleka 1000 l po wymianie agregatu 2 lata temu 7000 zł, gmina Wilczęta. Tel. 609 973 847.
 Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie stacje
paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ścinacz zielonek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619, 518 867 456.
 Bielarka pneumatyczna, agregat malarski, pianownica, piaskarka, stal nierdzewna. Gwarancja 5 lat. Okazja! Model 2018. Producent, tel. 533 053 636.
 Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) - 7,5 m. Tel. 503 509 932.
 Kombajn Bizon Super, rok prod.: 1978, sprawny technicznie po
remoncie. Cena: 22 000 zł. Tel. 601 431 641.
 Maszt podnoszący wózka widłowego MANITOU udźwig
1000 kg wysokość unoszenia 3 m, stan: b. dobry, cena: 2 000 zł.
Ełk. Tel. 693 467 794.
 Laweta do słomy, dł.: 11,5 m, ładowność: 11,5 t, zarejestrowana,
ubezpieczona jako rolnicza, cena: 17 000 zł. Sianokiszonka od
70 zł. Siano, duże bele - 90 zł. Laweta do słomy zarejestrowana, cena: 7 000 zł. Roztrząsałka 4-ramienna na 6 palców Claas
CL540, hydraulicznie składana. Zgrabiarka 2-gwiazdowa KUHN
12 500 zł. Laweta do sianokiszonki z dokumentacją, cena 6 500
zł. Przyczepa wywrotka tandem, cena 6 800 zł. Tel. 603 820 720.
 Ładowarkę teleskopową JCB. Przyczepa do zboża 10 t. Kosiarka bębnowa CLASS. Grabarka jednokaruzelowa 4,3 m szerokości. Chwytak do bel, łyżka tur – ładowarka talerzówka 3,5 m
półzawieszana. Wały kruszące, wały podsiewne. Przyczepa do
przewozu bel 7x120. Miniładowarka Bobcat. Weidemann 80 cm
szer. Gmina Dobre Miasto. Tel. 509 236 519.
KUPIĘ:
 Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ursus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie.
Tel. 724 133 999.
 Byczki opasowe do dalszego chowu do 150 kg. Tel. 603 820 720.
 Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540
lub Ursus 1224. Rozsiewacz do nawozów i przyczepę rolniczą.
Pług Famarol wahadłowy lub pług obrotowy. Tel. 511 907 139.
 Pług Kverneland, traktor 4- lub 6-cylindrowy, żnijkę do zboża,
rozsiewacz 2-tarczowy do nawozów i przyczepę 4- lub 6-tonową. Tel. 795 807 728.
 Grunty rolne, ziemię rolną od 2 do 4 klasy, o powierzchni od
30 do 100 ha. Tel. 795 807 728.
 Rozdrabniacz słomy do Bizona, opony 23,1-26x do Bizona. Pług
obrotowy lub zagonowy 4-skibowy. Ciągnik Zetor 11441, 1222,
1214 lub 1614. Tel. 795 807 728.
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KRZYŻÓWKA
1. Płacząca lub energetyczna
2. Jedna z nowalijek
3. Podstawowy element uprawy konserwującej gleby
4. Do zamiatania lub zbożowa
5. Dział zoologii zajmujący się rybami
6. Warzywo z rodziny dyniowatych, składa się z około 90 proc. z wody
7. Powinniśmy go unikać w codziennej diecie, zwłaszcza zwierzęcego
8. „Szczęśliwa” roślina używana do sporządzania kiszonek
9. Powszechnie wykorzystywany w rolnictwie nawóz
naturalny
10. Rolniczy ... detaliczny
11. Zapis wyrazu lub wyrażenia zbudowany z jednej
lub kilku liter lub krótsza droga
12. Pierożek nadziewany surowym siekanym mięsem,
gotowany i podawany w rosole
13. Zboże najczęściej stosowane w żywieniu koni
14. Dziedzina zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego w energię elektryczną
15. Europejska waluta, która właśnie obchodzi swoje 20-lecie
16. Forma gospodarki mająca na celu zwiększenie pozyskiwania żywności ze środowiska wodnego
17. Przekazywana z pokolenia na pokolenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 28 lutego 2019 r. Adres: „Bieżące Informacje”,
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.
Adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:
 BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05
 BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46
 DZIAŁDOWO,
• Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2,
tel. (23) 696 19 75
 ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36
• Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04
 EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67
 GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99
 GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57
 IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73
• Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22
 KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem),
tel. (89) 751 30 93
 LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1,
tel. (89) 767 23 10

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2019 r.
reklama na okładce kolor:


II, III str. - 1 000 zł netto



IV str. - 1 200 zł netto

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
reklama wewnątrz numeru kolor:


format A4 - 800 zł netto



format 1/2 A4 - 500 zł netto



format 1/4 A4 - 400 zł netto

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
artykuł sponsorowany format A4 - 600 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:


Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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



Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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



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

 OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17
 OLSZTYN
• Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

- 500 zł netto
od 2 do 8 stron - 1 000 zł netto
Kartka A3 złożona do formatu A4
od 8 do 16 stron - 1 500 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

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

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

Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

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

Agrorynek
baza ogłoszeń rolniczych

Zapraszamy do zamieszczania
bezpłatnych ogłoszeń sprzedaży:






maszyn rolniczych
zwierząt
środków do produkcji rolnej
wyposażenia budynków inwentarskich
nieruchomości rolnych

www.agrorynek.warmiamazury.net

APLIKACJA
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

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

Aplikacja możliwa jest do pobrania bezpłatnie

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

