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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

|Zapraszamy do udziału w spotka-
niach informacyjno-szkoleniowych 
organizowanych przez WMODR
 27 listopada 2019 r. w siedzibie 

WMODR w Olsztynie, odbędzie się 
konferencja pt. „Gospodarka obiegu 
zamkniętego”. Osobą odpowiedzialną 
za sprawy merytoryczne i organizacyj-
ne spotkania jest dr inż. Paweł Urbano-
wicz, tel. 665 895 606.
 28 listopada 2019 r. w siedzibie 

WMODR w Olsztynie, odbędzie się 
konferencja pt. „Aktualne problemy 
w uprawie zbóż i rzepaku”. Osobą od-
powiedzialną za sprawy merytorycz-
ne i organizacyjne spotkania jest pani 
Agnieszka Sołtysiak, kierownik Dzia-
łu Technologii Produkcji Rolniczej,
tel. 665 891 386.

|III Warmińsko-Mazurskie Forum In-
nowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich
W dniach 14-15 listopada 2019 r., 

w Olsztynie, WMODR przeprowadzi 
III Forum Innowacji, którego celem jest 
stworzenie warunków do nawiązywa-
nia kontaktów pomiędzy rolnikami, pod-
miotami doradczymi, jednostkami na-
ukowo-badawczymi, przedsiębiorcami 
sektora rolno-spożywczego oraz inny-
mi podmiotami zainteresowanymi inno-
wacyjnością w sektorze rolnictwa w celu 
tworzenia grup operacyjnych EPI. Forum 
przyczyni się również do upowszech-
niania wiedzy w zakresie innowacyj-
nych rozwiązań w rolnictwie i na obsza-

rach wiejskich oraz do wspierania two-
rzenia sieci współpracy partnerskiej do-
tyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich 
poprzez podnoszenie poziomu wiedzy 
w tym zakresie. O zakwalifikowaniu do 
udziału w forum decyduje kolejność zgło-
szeń. Osobą odpowiedzialną za sprawy 
merytoryczne i organizacyjne spotka-
nia jest dr inż. Elżbieta Kaczyńska, kie-
rownik Działu Rolnictwa Ekologicznego 
i Ochrony Środowiska, tel. 695 550 987.

|Nabory wniosków w ramach PROW 
na lata 2014-2020 
 „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

w obszarze nawadniania – termin na-
boru: 25 września – 22 listopada 2019 r.
 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i roz-

wój działalności pozarolniczej” - ter-
min naboru: 7 października – 20 listo-
pada 2019 r.
 „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu 

potencjału produkcji rolnej” – termin 
naboru: 28 października – 22 listopa-
da 2019 r.
 „Tworzenie grup producentów i orga-

nizacji producentów” – termin naboru: 
28 października – 13 grudnia 2019 r.
 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie 

produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój” – termin naboru: 21 listopada 
– 20 grudnia 2019 r.
 „Inwestycje odtwarzające potencjał 

produkcji rolnej” – termin naboru: 27 
sierpnia – 31 grudnia 2019 r. 
Zapraszamy do korzystania z fachowego 

doradztwa w zakresie wymienionych poddzia-

łań i działania PROW na lata 2014-2020 oraz 
z usług sporządzania niezbędnej dokumenta-
cji aplikacyjnej świadczonych przez pracow-
ników WMODR z siedzibą w Olsztynie, Od-
działu w Olecku oraz Powiatowych Zespołów 
Doradztwa Rolniczego.

|Wypłata zaliczek na poczet płatno-
ści bezpośrednich i obszarowych za 
2019 rok
16 października br. ARiMR rozpoczę-

ła wypłatę zaliczek na poczet płatności 
bezpośrednich za 2019 rok. Wypłata za-
liczek potrwa do końca listopada, a od 
2 grudnia rozpocznie się realizacja płatno-
ści końcowych. Pula środków przeznaczo-
nych w roku 2019 na dopłaty bezpośrednie 
wynosi ok. 15,2 mld zł, o płatności te ubie-
ga się ok. 1,317 mln rolników. Z kolei mak-
symalna kwota na realizację płatności ob-
szarowych PROW to ok. 2,86 mld zł, o te 
płatności wnioskuje ok. 975 tys. rolników.

|Targi organizowane przez WMODR 
w 2020 roku
 XII Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pa-

miętajcie o ogrodach” odbędą się 
w dniach 25-26 kwietnia 2020 r. Komi-
sarzem targów jest pan Marcin Cyran-
kowski, tel. 695 990 231; e-mail: m.cy-
rankowski@w-modr.pl.
 XXVII Jesienne Targi Rolnicze 

„Wszystko dla rolnictwa” odbędą się 
w dniach 5-6 września 2020 r. Ko-
misarzem targów jest pan Mirosław 
Fesnak, tel. 605 098 542; e-mail: m.fe-
snak@w-modr.pl.
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z życia samorządu województwa

Wielkopolskie sukcesy producentów
żywności tradycyjnej z Warmii i Mazur
Tradycyjnie w ostatni tydzień września w Poznaniu odbywają się najsmaczniejsze targi roku. Podczas wydarzenia nie 
zabrakło przedstawicieli Warmii i Mazur.

Biuro Prasowe Marszałka Województwa

„Smaki Regionów”, bo o nich mowa, 
to wielka uczta regionalnej polskiej kuch-
ni, tradycyjnych receptur oraz niepowta-
rzalnego smaku i aromatu. Targi to ku-
linarna podróż niemal przez całą Polskę. 
Co roku, pod herbami województw, gro-
madzą się wytwórcy tradycyjnych pro-
duktów: aromatycznych wędlin, wyśmie-
nitych serów, regionalnych miodów, na-
turalnego pieczywa, naturalnych soków, 
olejów tłoczonych na zimno. Na impre-
zie nie mogło zabraknąć przedstawicieli 
naszego regionu. Na stoisku wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego królowały 
produkty z ryb, wędlin, regionalne mio-
dy, sery, piwa i zioła. 

W stolicy Wielkopolski zaprezentowa-
li się: Pasieka Rancho w Kaczej Dolinie 
z Nowej Wsi Reszelskiej – miody, Trady-
cyjna Wędzarnia Warmińska z Kaborna 

– ryby, zakład wędliniarski Flis-Pol z Mi-
łomłyna – wędliny, Grupa Producentów 
Rolnych Marpol z Iławy – gęsina, Browar 
Kormoran z Olsztyna – regionalne piwa, 
Zielarnia Warmińska z Olsztyna – zioła 
i herbaty, Qraś Wędliny Catering z Orzy-
sza – wędliny, Pasieka Jabłońscy z Łąko-
rza – miody i Gospodarstwo Rolne Nad 
Arem z Kierźlin k. Barczewa – sery kozie.

Jak co roku, nasze produkty cieszyły 
się ogromną popularnością. Zostały za-
uważone i nagrodzone. W tym roku zło-
ty medal targów otrzymali:
 Flis-Pol z Miłomłyna – za wędzonkę 

miłomłyńską, 
 Qraś – Wędliny Catering z Orzysza – 

za kiełbasę orzechową, 
 Pasieka Jabłońscy za miód leśny, 
 Pasieka Rancho w Kaczej Dolinie za 

miód wielokwiatowy.

Sześciu przedsiębiorców – członków 
Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Ma-
zury Powiśle otrzymało „Perły 2018” – 
nagrody przyznawane w ogólnopolskim 
konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two – Smaki Regionów” za najlepsze pro-
dukty i potrawy regionalne. Były to: 
 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Go-

łogóra za kiełbasę królewiecką, 
 OSM w Olecku za ser pełnotłusty gou-

da olecka, 
 Pasieka Wędrowna Jan i Remigiusz 

Pleszkun za miód pszczeli nektarowo-le-
śny z nostrzykiem, 

 Pasieka Rancho w Kaczej Dolinie za 
miód pitny trójniak nowowiejski, 

 Grupa Producentów Rolnych Mar-
pol Sp. z o.o. – Lokal Gęsia Chata – 
za czerninę i pierogi z gęsiną, 

 Gościniec Ryński Młyn – za chrupiące 
stynki oraz mazurskie farszynki.
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Wsparcie na inwestycje nawadniania
w gospodarstwach rolnych
Zgodnie z opublikowanym 17 września 2019 r. ogłoszeniem prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przy-
znanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w go-
spodarstwach rolnych” PROW 2014-2020, w terminie od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. trwa nabór wniosków 
o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

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

Przesłanki wprowadzenia nowej formy wsparcia
w ramach PROW 2014-2020

W związku z coraz częściej 
występującymi okresami su-
szy, które powodują nadmier-
ne przesuszenie gleb, co z kolei 
wpływa negatywnie na wyso-
kość oraz jakość plonów, w ce-
lu poprawy gospodarki wod-
nej i zwiększenia zasobów wo-
dy dla potrzeb uprawianych 
roślin, w ramach operacji ty-
pu „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” wprowadzona została 
możliwość realizowania inwe-

stycji w nawodnienia w gospodarstwach. W tym celu wyod-
rębniony został nowy, odrębny obszar wsparcia, tzw. obszar 
nawadniania w gospodarstwie, dla którego określony został 
oddzielny limit pomocy, jak również określone zostały spe-
cyficzne dla tego rodzaju pomocy wymagania, a tym samym 
kryteria dostępu oraz kryteria wyboru operacji, za które przy-
znawane są punkty.

Wysokość pomocy

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przy-
znawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych 
przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom do-
finansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko 
w przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”. Wspar-

cie przyznaje się na operację w obszarze nawadniania w go-
spodarstwie – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014-2020 
wynosi 100 tys. zł. Limit pomocy z przedmiotowego obszaru 
nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D. Po-
nadto brak jest możliwości składania wniosku przez rolników 
którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc.

Przedmiot wsparcia

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów 
kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: wykonania 
ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywa-
nych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu 
elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawad-
niania w gospodarstwie. W związku z powyższym mogą zo-
stać objęte wsparciem następujące rodzaje operacji:
 wykonanie nowego nawodnienia,
 ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
 ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem 

nawadnianego obszaru.

Ważne terminy

Wsparcie przyznaje się na operację, która będzie realizowa-
na bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowego, 
zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym 
poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie 
wniosku o płatność końcową (tj. po zrealizowaniu całej opera-
cji), powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia za-
warcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 
dnia 30 czerwca 2023 roku. W obszarze nawadniania operacja 
nie może być realizowana za pośrednictwem leasingu.
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Ogólnopolski konkurs kulinarny, który organizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jest okazją do zaprezentowa-
nia regionalnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z rodzimych produktów i według własnych 
receptur.

Jacek Pawlik
Z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

„Bitwa Regionów” czyli,
bogactwo tradycji kulinarnych

„Bitwa Regionów” od lat odbywa 
się pod honorowym patronatem mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi. Jak pod-
kreśla Jan Krzysztof Ardanowski, to 
właśnie panie z kół gospodyń wiej-
skich są prawdziwymi ambasador-
kami kulinarnych tradycji regionów. 
Któż lepiej i z większą pasją od nich 
potrafi czerpać z bogactwa folkloru, 
sięgać po dawne receptury i odnajdy-
wać zapomniane smaki?

W tym roku zainteresowanie konkursem było rekordowe, aż 
784 koła gospodyń wiejskich zgłosiły się do udziału! Konkurs 
jest przeprowadzany w trzech etapach. Pierwszy to weryfikacja 
nadesłanych zgłoszeń w oddziałach terenowych KOWR. Kolej-
ny to przygotowanie i prezentacja potrawy podczas wydarzeń 
organizowanych w każdym województwie.

Najlepszym w województwie warmińsko-mazurski, spośród 25 
zgłoszonych, okazało się Koło Gospodyń Wiejskich „Luba” z Lu-
bajn, które reprezentowało nasze województwo w wielkim finale.

Na gali finałowej 29 września br. w Poznaniu podczas Tar-
gów „Smaki Regionów” spotkało się 16 najlepszych drużyn w 
kraju. Zwycięzcą tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu 
Bitwa Regionów zostało Koło Gospodyń Wiejskich z Gorzyko-
wa Wielkopolskiego, które przygotowało nadzianą roladę z kaczki 
w towarzystwie gołąbków z modrej kapusty. Drugie miejsce zajęło 
Koło Gospodyń Wiejskich w Kłaninie z województwa zachod-
niopomorskiego za Gołąbki z rybką w lesie, gołąbki w dwóch 
smakach. Na podium znalazła się również reprezentacja woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego czyli Koło Gospodyń Wiej-
skich „Luba” z Lubajn z potrawą luba mazurska, czyli rolada ziem-
niaczana z sosem kurkowym.

Zwycięzcy półfinałów i finałów otrzymali atrakcyjne nagrody, 
a najlepsze koło zostało uhonorowane Pucharem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Wszystkim serdecznie gratuluję!
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z życia OSChR

Gleba w rolnictwie ekologicznym
Gleba stanowi jeden z najważniejszych zasobów naturalnych ekosystemów lądowych, w tym agroekosystemów. 
W rolnictwie ekologicznym ma szczególne znaczenie, ponieważ traktowana jest jako żywy organizm. Często poda-
je się przykład, że w ilości ziemi, jaka zmieści się na jednej łyżeczce od herbaty (1,5 g), żyje tyle mikroorganizmów, 
ile ludzi na Ziemi.

mgr inż. Justyna Koszykowska
Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie

Poprzez mikroorganizmy należy rozumieć m.in.: bakterie, 
promieniowce, grzyby, glony i sinice, pierwotniaki, nicienie, roz-
tocza, larwy much i chrabąszczy, stonogi, równonogi, dżdżow-
nice. Ich ogromna liczba świadczy o złożoności i zależności pro-
cesów zachodzących w glebie.

Pozytywna rola organizmów w glebie polega na:

 Rozkładzie materii organicznej i przekształcaniu substancji 
nieorganicznych, w wyniku czego składniki pokarmowe zo-
stają udostępnione roślinom

 Wiązaniu azotu – zwłaszcza symbiotyczne z udziałem ro-
ślin bobowatych

 Działaniu bakterii korzeniowych, znajdujących się wokół ko-
rzeni roślin, bez których niemożliwe byłyby interakcje mię-
dzy glebą a korzeniami

 Ochronie korzeni przed patogenami i pasożytami
 Rozkładzie substancji toksycznych (w wyniku chemicznej 

ochrony roślin, skażenia środowiska, produktu metaboli-
zmu organizmów glebowych)

Prawidłowo prowadzone gospodarstwo ekologiczne może 
chronić żyzność i urodzajność gleby lepiej, niż konwencjonal-
ne, m.in. dlatego, że ilość wprowadzanej materii organicznej 
jest zazwyczaj wyższa. Najczęściej wprowadzane są: obornik, 
kompost, resztki pożniwne, nawozy zielone, opadłe liście, któ-
re ulegają wielu zmianom i procesom. W stacjach chemiczno-
-rolniczych istnieje możliwość oznaczania zawartości próch-
nicy w glebie (części organicznej gleby). Jej wysoka zawartość 
świadczy o stabilnej strukturze gleby.

Jak podaje Instytut Uprawy i Nawożenia w Puławach w 2017 
roku średnia zawartość próchnicy kształtowała się na pozio-
mie 1,94% i nie różniła się istotnie w stosunku do roku 2010 
(1,97%) i 2005 (1,90%). Można natomiast zauważyć zmienność: 
na północy (w województwach: pomorskim, zachodniopomor-
skim i warmińsko-mazurskim) i na południu (w wojewódz-
twach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i dol-
nośląskim) występuje jej więcej (powyżej 2%), natomiast w czę-

ści środkowej (w województwach: wielkopolskim, kujawsko-
-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i świętokrzyskim) wyraź-
nie mniej (poniżej 1,75%). Jednak na różnorodność biologiczną 
gleby ma szereg innych czynników: nawożenie, płodozmian, 
uprawiane rośliny, agrotechnika (przygotowanie, pielęgnacja).

Bardzo dobrym i często wykorzystywanym wskaźnikiem 
żyzności gleby jest obecność dżdżownic. Informują o zaopa-
trzeniu w składniki pokarmowe i obecności substancji toksycz-
nych, wpływają na strukturę gleby. Ogólnie na gruntach pro-
wadzonych ekologicznie występuje większa obfitość, biomasa 
i liczba gatunków dżdżownic. 

Podsumowując, w systemie rolnictwa ekologicznego dąży 
się do oszczędnego gospodarowania na glebie. Jej jakość wpły-
wa na jakość produkcji – rozwój roślin, zwierząt, ostatecznie 
również człowieka oraz na inne składniki środowiska natural-
nego. A o tym, jaka będzie, po raz kolejny zadecyduje rolnik.

Źródła:
- „Rolnictwo ekologiczne w praktyce” Bořivoj Šarapatka, Jiří Urban 
i inni, wyd. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Tech-
nologiczo-Przyrodniczy (ITP) w Falentach Warszawa-Falenty 2012

- Strona internetowa: https://nawozy.eu/wiedza/porady-ekspertow/gle-
ba/ile-mamy-prochnicy-w-polskich-glebach.html

- Fot. Justyna Koszykowska
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Przygotowanie sadu do zimy
Chociaż większość owoców została już zebrana, to sadownicy jeszcze nie odpoczywają. Przed nastaniem mrozów 
muszą zadbać o odpowiednią kondycję drzew, aby odwdzięczyły się wysokimi plonami w przyszłym sezonie.

inż. Maja Jurczak 
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Wydawałoby się, że czas pomiędzy 
zbiorem owoców a zimowymi mroza-
mi to dla drzew okres odpoczynku. Nic 
bardziej mylnego. Właśnie teraz tworzą 
się przyszłoroczne pąki kwiatowe (będą 
różnicowały się aż do kwitnienia), a drze-
wa przygotowują się do jak najlepszego 
przetrwania zimy. Właśnie teraz należy 
zadbać, aby w okres spoczynku drzewa 
weszły w jak najlepszej kondycji, a więc 
odpowiednio odżywione i zabezpieczo-
ne przed agrofagami.

Stan odżywienia drzew zależy nie 
tylko od dostępności składników pokar-
mowych, ale też od tego, jak wiele owo-
ców musiało wykarmić i kiedy zostały 
zebrane. Oczywiście im wyższe plono-
wanie, tym więcej składników pokar-
mowych drzewo musiało poświęcić na 
ich wyżywienie. Jeśli zbiór przeprowa-
dzony był o odpowiedniej porze, a je-
sień jest ciepła i długa, wtedy dni na 
poprawienie kondycji jest wystarczająco 
dużo. Przed zimą drzewa intensywnie 
wycofują składniki pokarmowe z liści 
do części stałych. Wystarczą jednak 2-3 
dni z przymrozkami i zostaje przyspie-
szony proces oddzielania się ogonków 
liściowych od pędu, a co za tym idzie, 
przepływ soków ustaje i drzewa nie mo-
gą już z nich korzystać, nawet jeśli znów 
nastają ciepłe dni. Korzenie drzew inten-
sywnie pracują, jeśli temperatura gleby 
jest wyższa niż 4°C.

Najważniejsze w okresie pozbiorczym 
powinno być nawożenie, zarówno dogle-
bowe, jak i pozakorzeniowe. Wykorzysta-
nie składników pokarmowych podanych 
dolistnie możliwe jest tylko wtedy, jeśli 
są w pełni sprawne, a sprawność obniża 
się wraz ze spadkiem temperatury oraz 
stopniem ich porażenia przez choroby 
i szkodniki. Zabiegi dokarmiające nale-
ży wykonywać na sprawne, zielone liście. 
Jeśli drzewa są w dobrej kondycji, zabieg 
ten ma na celu poprawę jakości pąków 
kwiatowych. Składniki odżywcze, któ-
re stosujemy jesienią, to przede wszyst-
kim azot, bor i cynk. Powinny być po-
dane w formie nawozów szybko działa-
jących, dotyczy to szczególnie pierwiast-
ków wolno przemieszczających się w ro-

ślinie. Azot stosujemy w formie moczni-
ka w dawkach dzielonych tak, aby nie 
spowodować oparzeń. Z tych zapasów 
roślina będzie korzystała do końca kwiet-
nia. Opadłe liście potraktowane moczni-
kiem szybciej się rozkładają, a tym sa-
mym stają się mniejszym źródłem infek-
cji pierwotnych. Niektóre zalecenia pro-
ponują nawet (w miarę możliwości) wy-
konanie takiego zabiegu zimą na opa-
dłe liście.

Do jesiennego zasilania powinno się 
wybierać nawozy, w których składniki 
pokarmowe są skompleksowane ami-
nokwasami. Taka forma jest bezpieczna 
i bardzo szybko działająca. Liście pobie-
rają i przyswajają składniki w ciągu kil-
ku godzin. Jeśli drzewa owocowały sła-
bo, a silnie rosły, warto sięgnąć po śro-
dek, który przyspiesza drewnienie pę-
dów, a duża dawka cynku poprawia od-
porność na mróz.

Doglebowo powszechnie stosuje się je-
sienią wapnowanie gleb w sadzie, a tuż 
przed zimą stosuje się nawożenie solą po-
tasową. Polecane są do tego nawozy bez-
chlorkowe, czyli takie o bardzo niskiej za-
wartości chloru. W przypadku odmian 
wczesnych, zbieranych do połowy wrze-
śnia, uzasadnione jest stosowanie nawo-
zów wieloskładnikowych.

Okres jesienny to czas intensywnego 
rozwoju chorób: szczególnie dotyczących 
kory i drewna. Zgorzele, zgnilizny, rak 
drzew owocowych, zaraza ogniowa to 
choroby, które szczególnie silnie atakują 
w mokry, chłodny i dżdżysty czas. Wal-
kę z patogenami czas zacząć, gdy opad-
nie połowa liści, standardowo są to pre-
paraty miedziowe. W listopadzie moż-

na już zauważyć na drzewach gniazda 
kuprówki rudnicy, bawełnicy korówki 
i zwójkówki koróweczki. Podczas lustra-
cji sadu znalezione gniazda należy ręcz-
nie usuwać, pozwoli to ograniczyć ich 
wiosenną populację.

Siedliskiem chorób i szkodników w sa-
dzie bardzo często bywają chwasty. Póź-
nojesienne zastosowanie herbicydów po-
woduje, że chwasty bardzo powoli trans-
portują pobrane substancje czynne i do-
starczają je zarówno do podziemnych, 
jak i nadziemnych organów. Proces ten 
jest spowolniony przez niskie tempera-
tury, dzięki czemu zamieranie chwastów 
następuje dopiero wiosną, gdy wzrośnie 
temperatura powietrza i gleby. Najwięk-
szą zaletą takiego opóźnionego zabiegu 
herbicydowego jest ułatwiona agrotech-
nika w okresie wiosennym.

W sadach położonych blisko lasu war-
to sprawdzić zabezpieczenia przeciwko 
zającom i sarnom, dla których młode 
drzewka mogą być źródłem pożywie-
nia w okresie zimowym. Sprawdzamy 
stan ogrodzeń i w miarę potrzeby zakła-
damy plastikowe bądź metalowe osłon-
ki wokół pni.

Dopóki ziemia nie jest zmarznięta, 
można dosadzać nowe drzewka i krze-
wy owocowe. Jesień to idealny czas na sa-
dzenie malin. Sadzonki przycina się na 
kilka centymetrów, od razu po umiesz-
czeniu w gruncie, niezależnie od formy 
i odmiany. Taki zabieg sprzyja nowym, 
silnym przyrostom i ogranicza ryzyko 
pojawienia się chorób grzybowych. Jeśli 
jednak nie zdążymy wykonać zabiegu je-
sienią, przy bezmroźnej, suchej pogodzie, 
lepiej wstrzymać się z cięciem do wiosny.

W przydomowych ogródkach i na 
działkach warto zadbać o zabezpiecze-
nie przed mrozem najwrażliwszych od-
mian roślin sadowniczych. Można przy-
gotować okrycia ze słomy lub świerko-
wych gałązek.

Źródła:
- Nurzyński J. Nawożenie roślin ogrodni-
czych, UP w Lublinie, 2008

- Kodłubański T. Przygotowanie drzew owo-
cowych do zimy, 2016

Euproctis chrysorrhoea
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Sucha zgnilizna – groźna choroba rzepaku
Sucha zgnilizna kapustnych na rzepaku jest powszechną chorobą mogącą stanowić zagrożenie dla młodych siewek 
już w fazie wschodów, co w konsekwencji doprowadzić może do znacznego spadku plonów. Przy silnym porażeniu 
młodych roślin (zgorzel siewek) może dojść do całkowitego zniszczenia plantacji.

mgr inż. Aneta Mariańska
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno

Początkowe objawy suchej zgnilizny 
to jasne plamy z wąską brązową lub czar-
ną obwódką, o średnicy 3-18 mm, umiej-
scowione na liściach. W wilgotnych wa-
runkach szybko na plamie pojawiają się 
czarne punkty (piknidia), które są owoc-
nikami grzyba (w nich dojrzewają zarod-
niki konidialne).

Wystąpieniu choroby sprzyjają:

 ciepła i wilgotna pogoda we wrześniu 
i październiku,

 duża gęstość roślin w łanie,
 uszkodzenia spowodowane przez 

szkodniki,
 brak właściwego zmianowania,
 zainfekowane resztki pożniwne na 

polu.

Najbardziej widoczne objawy suchej 
zgnilizny mają miejsce na liściach, jed-
nak najgroźniejsze infekcje występują 
na zainfekowanej grzybnią z gatunku L. 
maculans szyjce korzeniowej i łodygach. 
Prowadzi ona od początku zawiązywa-
nia łuszczyn do odcięcia przewodze-
nia pomiędzy korzeniami i częścią nad-
ziemną. W zaawansowanym stadium 
choroby dochodzi do zmurszenia pod-
stawy łodygi, blokady przepływu sub-
stancji odżywczych i wody, czego kon-
sekwencją jest przedwczesne zamiera-
nie roślin. Zamierające rośliny są podat-
ne na wyleganie, osypywanie się nasion 
z łuszczyn, co powoduje znaczne utrud-
nienia w zbiorze.

Rośliny rzepaku są infekowane przez 
zarodniki workowe dwóch gatunki grzy-
bów: Leptosphaeria maculans i Leptospha-
eria biglobosa, tworzące się w owocni-
kach. Oba te gatunki rozprzestrzeniają 
się na dwa sposoby: zarodniki worko-
we (askospory) i zarodniki konidialne. 
Te pierwsze bardzo łatwo przemieszcza-
ją się z wiatrem w promieniu kilku kilo-
metrów. Powstają na resztkach pożniw-
nych z poprzedniego sezonu, w owoc-
nikach nazywanych pseudotecjami, któ-
re otwierają się wyłącznie w czasie opa-
dów deszczu.

Zarodniki konidialne uwalniane 
są z owocników (czarnych punktów 
na plamach) w obrębie liści i łodyg. 
W obecności wody i z udziałem kro-
pel deszczu rozprzestrzeniają się na ro-
śliny. W temperaturze 16°C kiełkują po 
24 godzinach. W temperaturze wyższej 
i wysokiej wilgotności czas kiełkowa-
nia ulega skróceniu. Zarodniki worko-
we kiełkują w temperaturze 4-8°C po 
8 godzinach. W wyższych temperatu-
rach wzrost grzyba jest intensywniejszy.

Metodyka obserwacji

Sprawcę suchej zgnilizny zwalcza 
się jesienią lub wiosną po ruszeniu we-
getacji. Określając próg szkodliwości, 
pobiera się losowo w różnych punk-
tach pola po 25 roślin, ogółem od 100 
do 150 w zależności od wielkości pola, 
i ocenia liczbę porażonych roślin z ob-
jawami choroby na liściach lub pod-
stawie łodygi. Stwierdzenie objawów 
chorobowych na 10 procentach roślin 
jest sygnałem do zastosowania prepa-
ratu grzybobójczego. O momencie wy-
konania oprysków decyduje sytuacja 
fitosanitarna plantacji, a także infor-
macje o zagrożeniu chorobą dostarcza-
ne w komunikatach SPEC (system pro-
gnozowania epidemii chorób) opraco-
wywanych przez instytut ochrony ro-
ślin. W sezonie agrotechnicznym po 
siewie rzepaku pojawiają się tam na 
bieżąco informacje o ryzyku wystąpie-
nia choroby.

Ochrona i zwalczanie grzybów

Do zwalczania suchej zgnilizny ka-
pustnych w rzepaku wykorzystuje się 
przede wszystkim środki oparte na tria-
zolach. Związki te wpływają na bio-
syntezę ergosterolu, który jest ważnym 
składnikiem błon komórkowych grzy-
bów. Zakłócenie jego syntezy powoduje 
ich zamieranie. Ponadto substancje z tej 
grupy mają działanie regulujące. Są za-
warte w fungicydach lub regulatorach 
wzrostu i wpływają na pokrój rzepaku. 

Ma to znaczenie przed zimą, gdyż za-
pobiega nadmiernemu wybujaniu stoż-
ka wzrostu.

Preparaty triazolowe i ich miesza-
niny stosuje się w temperaturze 10-
12°C, najczęściej wykorzystywanymi 
substancjami czynnymi są: tebukona-
zol i metkonazol. Należy jednak pa-
miętać o przeciwdziałaniu powstawa-
niu odporności. Jeżeli jesienią zasto-
suje się tylko triazole, to w zabiegach 
późniejszych lub wiosennych powin-
ny być wsparte innymi substancjami 
o odmiennym mechanizmie. Zalece-
nie przemiennego stosowania fungicy-
dów umożliwi skuteczniejsze już zwal-
czanie częściowo już uodpornionych 
różnych gatunków. Stosowanie obec-
nie dostępnych środków będzie dłu-
żej możliwe, gdyż grzyby na nie uod-
pornią się później. Najlepiej, jeśli pod-
czas walki z suchą zgnilizną kapust-
nych działa się także przeciwko innym 
groźnym chorobom rzepaku, jak czerń 
krzyżowych i szarą pleśń.

Stosowanie właściwych odmian

Duże znaczenie w zapobieganiu su-
chej zgnilizny kapustnych odgrywa ge-
netyka. Istnieją odmiany z genem Rlm7, 
które szybko rosną jesienią i wytwarza-
ją dużą masę liści, minimalizując w ten 
sposób podatność na porażenie grzy-
bem. W materiałach promocyjnych od-
mian rzepaku z odpornością na suchą 
zgniliznę kapustnych znajdziemy róż-
ne oznaczenia i rodzaje tej odporności 
(LepR3, Rlm7, APR37). Warto dopyty-
wać hodowców o szczegóły i wyniki ba-
dań porównawczych z mieszańcami bez 
odporności w warunkach silnej presji 
choroby.

Źródła:
- Uprawa rzepaku ozimego – poradnik KWS 
Polska Sp. z o.o.

- Top Agrar Polska
- www.tygodnikrolniczy.pl/uprawa/sucha-
-zgnilizna kapustnych
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Uprawa rzepaku ozimego
Jeżeli zdecydujemy się na wysiew rzepaku, to ważnym elementem jest wybór stanowiska, dlatego należy kierować się 
przede wszystkim właściwościami gleby, kulturą gleby oraz przygotowaniem roli do wysiewu nasion. Rzepak ozimy 
jest w stanie wytrzymać od 3 do 6 tygodni bez wody, gdyż jego głęboko sięgające korzenie (nawet do 50 cm) pozwa-
lają na czerpanie wody z głębszych warstw.

mgr Małgorzata Mossakowska 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Giżycko

Rzepak odznacza się dużą wrażliwo-
ścią na układ warunków atmosferycz-
nych w okresie zimy, a zwłaszcza na ni-
skie temperatury. Gdy temperatura na 
jesieni obniża się stopniowo i przejście 
do mrozów jest łagodne, rośliny rzepaku 
gromadzą zapasy węglowodanów uzy-
skiwanych w procesie asymilacji, a niezu-
żytych na procesy wzrostu. Dzięki więk-
szemu stężeniu soku w komórkach ro-
śliny stają się bardziej odporne na niską 
temperaturę. Rzepak zahartowany przed 
zimą przetrzymuje bez uszkodzeń mrozy 
do -15 stopni Celsjusza bez okrywy śnie-
gowej. Duże szkody powstają, gdy po cie-
płej i łagodnej jesieni wystąpią nagle silne 
mrozy lub gdy okres mrozów zimowych 
przerywany jest nawrotami ciepła. Wte-
dy rośliny są bardziej podatne na uszko-
dzenia przez mróz, gdy temperatura po-
nownie się obniży.

Wartość stanowiska kształtują takie 
czynniki jak: rodzaj przed-przedplonu 
i przedplonu, zasobność gleby w przy-
swajalne składniki pokarmowe i wodę, 
stan fitosanitarny gleby, jakość i stan kul-
tury gleby, rodzaj i sposób wykonania 
zabiegów uprawnych, przebieg warun-
ków pogodowych.

Rzepak ozimy ma duże wymagania, 
jeśli chodzi o strukturę i sprawność gle-
by. Przedplon powinien pozostawiać rolę 
w dobrej strukturze, wolną od chwastów, 
nieprzesuszoną, zasobną w pokarmy. Do 
dobrych przedplonów rzepaku zalicza się 
rośliny dobrze zacieniające glebę i wzbo-
gacające je w azot. Ponieważ spośród ro-
ślin ozimych uprawianych w naszym 
kraju rzepak wymaga najwcześniejszego 
siewu, trzeba go umieszczać po przedplo-
nach wcześnie schodzących z pola, aby 
uzyskać czas na staranne przygotowanie 
roli pod zasiew. Zwłaszcza na glebach 
zwięzłych i zlewnych, trudnych do upra-
wy, tylko przedplony wcześnie sprzątane 
umożliwiają prawidłowe wykonanie za-
biegów uprawowych. Na glebach śred-
nio zwięzłych i lżejszych uprawa roli nie 
jest w tym stopniu uzależniona od prze-
biegu pogody, co na glebach zwięzłych 

i dlatego nawet po nieco później zbiera-
nych przedplonach można z powodze-
niem uprawiać rzepak.

Jeśli chodzi o wcześnie schodzące z po-
la przedplony, to zaliczamy do nich: ozime 
mieszanki pastewne, następnie koniczynę 
czerwoną, mieszanki koniczyn z trawami 
i lucernę po pierwszym pokosie oraz ja-
re mieszanki pastewne, wczesne i średnio 
wczesne odmiany grochu, jare mieszanki 
zbierane na zielonkę oraz wczesne ziem-
niaki uprawiane na oborniku.

Uprawiając rolę pod rzepak, dążymy 
do stworzenia w glebie stosunków po-
wietrznych, cieplnych i wodnych uła-
twiających przemiany fizykochemiczne 
i biologiczne prowadzące do poprawy 
warunków gleby. Sposoby uprawy ro-
li pod rzepak ozimy zależą od rozma-
itych czynników: od typu gleby i jej skła-
du mechanicznego, od przedplonu i od 
sposobu nawożenia. Uprawiając rzepak 
bez obornika, wykonuje się mniej czyn-
ności uprawowych niż w wypadku sto-
sowania obornika. Jeżeli uprawiamy rze-
pak bez obornika, podoruje się ściernisko 
jak najwcześniej, dając bezpośrednio po 
podorywce bronę. Na glebach zadarnio-
nych dobrze jest przed podorywką ro-
zerwać darń broną talerzową lub kulty-
watorem, wówczas podorywka przebie-
ga sprawniej. Orkę siewną wykonuje się 
na głębokości 20-23 cm, co najmniej na 
3 tygodnie przed siewem, aby rola mia-
ła dość czasu na odleżenie się. Natomiast 
w przypadku stosowania obornika przy-
oranie go zależy od różnych czynników: 
przebiegu pogody w danym roku, typu 
i składu chemicznego gleby, pory zebra-
nia przedplonu, zapasów obornika i go-
spodarskich możliwości wywiezienia go 
w pole. Między podorywką oraz między 
odwrotką a orką siewną powinny upły-
nąć mniej więcej trzy tygodnie, a orka 
siewna powinna być wykonana na 3-4 
tygodnie przed terminem siewu.

Jeśli chodzi o nawożenie, to rzepak 
ozimy ma duże potrzeby pokarmowe 
i w porównaniu z pszenicą ozimą po-

biera mniej więcej dwukrotną ilość azo-
tu, fosforu i potasu i przeszło pięciokrot-
ną ilość wapna. Na jesieni rzepak ozimy 
pobiera, w stosunku do maksymalnie 
przyswajanych ilości składników pokar-
mowych, tylko niewielkie ilości pokar-
mów. Intensywność pobierania pokar-
mów wzrasta dopiero na wiosnę i jest 
najintensywniejsze zaczynając od two-
rzenia się pąków kwiatowych. System 
korzeniowy rzepaku przenika warstwę 
orną bocznymi rozgałęzieniami stosun-
kowo rzadko. Jego zdolność przyswa-
jania pokarmów jest mała. Aby roślina 
rzepaku mogła przed zimą utworzyć sil-
ną rozetę liściową, musi rozporządzać 
dostateczną ilością łatwo przyswajal-
nych pokarmów. Są potrzebne na wio-
snę, ponieważ wskutek chłodów i nasy-
cenia gleby wodą drobnoustroje są jesz-
cze mało aktywne, a roślina po utracie 
większości liści podczas zimy potrzebu-
je dużo pokarmów na utworzenie no-
wych liści.

Pora siewu rzepaku ozimego zależy 
przede wszystkim od warunków kli-
matycznych rejonu uprawy. W rejonach 
o długiej i łagodnej jesieni można go za-
siać później, w rejonach krótkiego lata 
i o wczesnej zimie trzeba go zasiać wcze-
śniej. W praktyce bywa, że rzepak siany 
terminowo np. 15 sierpnia w złych wa-
runkach, w źle doprawioną glebę wscho-
dzi w tym samym czasie lub później od 
zasianego 25 sierpnia w dobrych warun-
kach tuż przed opadami deszczu. Drob-
ne nasiona rzepaku powinny być umiesz-
czone możliwie płytko, do głębokości 2 cm, 
ponieważ siła wzrostowa kiełków rze-
paku jest niewielka z powodu małych 
rozmiarów nasion. Wyjątkowo na gle-
bie przesuszonej można rzepak zasiać 
głębiej. Rzepak sieje się w rozstawie rzę-
dów 30-33 cm.

Źródła:
- www.farmer.pl
- www.kalendarzrolnikow.pl
- „Szczegółowa uprawa roślin” Zofia Jasiń-
ska, Andrzej Kotecki, Wrocław 2003
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Warto odkryć orkisz na nowo
Orkisz znany był już w epoce kamiennej, czyli około 7-8 tysięcy lat przed naszą erą. W miarę upływu lat i rozwojem 
technologii upraw został jednak wyparty przez nowoczesne odmiany pszenicy zwyczajnej, dającej większe plony. 
Jednak od końca XX wieku zauważalny jest prawdziwy renesans upraw orkiszu i żywności powstałej z jego udziałem.

Joanna Matyjasek 
Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ełk

Orkisz w uprawie wyróżnia się nie-
dużymi wymaganiami co do gleby oraz 
do warunków klimatycznych. Roślina 
świetnie sobie poradzi zarówno na gle-
bach bogatych, jak i tych bardzo ubo-
gich. To właśnie nieduże wymagania 
sprawiają, że zboże to uprawiane jest 
w gospodarstwach ekologicznych. Na 
glebach lepszych dobrymi przedplonami 
dla orkiszu są: warzywa, ziemniak, bu-
rak cukrowy i pastewny, rośliny strącz-
kowe na ziarno. Na słabszych: koniczy-
na, lucerna, mieszanki motylkowych 
z trawami. Uprawa orkiszu po zbożach 
jest niewskazana.

Ziarno orkiszu otacza mocna łuska, 
która to ziarno skutecznie zabezpiecza 
przed skażeniem, zanieczyszczeniami at-
mosferycznymi oraz promieniowaniem 
radioaktywnym. W obrębie tego gatun-
ku występują formy ozime i jare, zróż-
nicowane pod względem cech morfolo-
gicznych takich jak: wysokości źdźbła, 
długości kłosa, zabarwienia słomy, kłosa 
oraz ziarna. Najczęściej w kłosku znaj-
duje się jeden lub dwa ziarniaki. Rzad-
ko zdarza się, aby były trzy. Większość 
odmian orkiszu cechuje długa słoma, co 
w konsekwencji skutkuje większą podat-
nością na wyleganie. Zboże to nie wyma-
ga intensywnego nawożenia ani ochro-
ny przed agrofagami. Jego większą od-
porność w okresie wegetacji na czynni-
ki chorobotwórcze przypisuje się plew-
kom, które otulają ściśle ziarniaki i stano-
wią naturalną barierę przed organizma-
mi szkodliwymi.

Podstawowy termin siewu orkiszu 
przypada na przełomie września i paź-
dziernika, a termin optymalny to poło-
wa października. Na opóźnienie siewu 
ma wpływ informacja o wysiewanej od-
mianie. Potrzebna ilość nasion do siewu 
to 250-350 kg/ha. Proces siewu wykony-
wany jest przy użyciu siewnika zbożowe-
go z wałkami do wysiewu nasion gru-
boziarnistych, wyposażonego w gładkie 
lejki, by kłoski ich nie zapychały (ponie-
waż to właśnie włoski stanowią mate-
riał siewny). 

Przy uprawie orkiszu najczęściej sto-
sowanym zabiegiem pielęgnacyjnym jest 
dwukrotne bronowanie na wiosnę ostrą 
broną. Zbieg ten niszczy siewki chwa-
stów oraz wzmaga krzewienie orkiszu, 
dodatkowo spulchnia zleżałą po zimie 
glebę i ogranicza jej parowanie.

Wczesną wiosną zalecane jest zasilenie 
orkiszu gnojówką. Wskazane szczególnie 
wówczas, gdy przedplon nie był zbyt du-
ży i wcześniej nie stosowano nawożenia 
obornikiem, bądź jego dawka była niedu-
ża. Gnojówka może pomóc w odbudowie 
roślin po trudnej zimie. Nawożenie wcze-
sną wiosną sprzyja też krzewieniu oraz 
wiązaniu większej ilości kłosków w kło-
sie. Gnojówkę należy zastosować w moż-
liwie najszybszym terminie, w dawce od 
5 do 12 m3 na ha. Jeżeli tylko pozwala na 
to stan gleby, to po zabiegu nawożenia 
ziemię należy zabronować.

Termin zbioru orkiszu jest uzależnio-
ny od dwóch czynników: przeznaczenia 
ziarna oraz przebiegu wegetacji. Ziarno 
orkiszu może być zbierane w fazie dojrza-
łości pełnej lub wczesnej bądź dojrzało-
ści mlecznej na tzw. zielone ziarno. Zbiór 
orkiszu na zielone ziarno wykonywany 
jest przy osiągnięciu przez nie dojrzało-
ści woskowej, czyli wtedy, gdy ze zgnia-
tanego ziarniaka nie wypływa już mlecz-
ko. Faza dojrzałości woskowej utrzymu-
je się bardzo krótko, a najlepszy moment 
zbioru przypada na okres od początku 
do średnio połowy dojrzałości wosko-
wej. Ilość uzyskania zielonego ziarna za-
leży przede wszystkim od zaplecza tech-

nicznego gospodarstwa. Jednorazowo nie 
można skosić orkiszu więcej, niż pozwa-
lają na to urządzenia suszące. Podczas 
koszenia zielone ziarno ma wysoką wil-
gotność rzędu 40-50%.

Ze zbiorem dojrzałego ziarna nie na-
leży zwlekać, ponieważ kłosy orkiszu 
są łamliwe i w pełnej dojrzałości łatwo 
się kruszą, osypując się na glebę. Pod-
czas zbioru kombajnem zbożowym za-
lecane jest zmniejszenie obrotów moto-
wideł, wówczas mniej kłosów zostanie 
odłamana i opadnie. Bardzo ważne jest 
też ustawienie młocarni. Ponieważ ziar-
no orkiszu zbieramy w kłoskach (razem 
z plewą i plewką), zbiór odbywa się przy 
otwartych sitach, tak aby przez szczeli-
ny wpadały połamane kłosy. Wydajność 
orkiszu wacha się w granicach od 2 do 
4 ton kłosków i zależy od rodzaju gleby 
oraz przedplonu.

Po wielu latach zapomnienia, w związ-
ku z rosnącym zainteresowaniem ekolo-
giczną, prozdrowotną żywnością, orkisz 
został odkryty na nowo. Ponieważ przez 
dziesięciolecia nie stanowił przedmiotu 
zainteresowania przemysłu rolniczego, 
nie poddawano go żadnym zabiegom ge-
netycznym – dziś ma takie same, natu-
ralne właściwości jak w czasach starożyt-
nych. Tym samym orkisz jest o wiele bo-
gatszy w wartości odżywcze niż zboża 
modyfikowane na potrzeby intensyfika-
cji uprawy. Orkisz nadal stanowi świet-
ną alternatywę dla pszenicy zwyczajnej, 
zarówno pod względem samej uprawy, 
jak i wartości odżywczych.

Źródła:
- J. Tyburski, M. Babalski, Uprawa pszenicy 
orkisz. Poradnik dla rolników, 2007 CDR 
w Brwinowie o. Radom

- B. Gąsiorowska, Orkisz – życiodajne zboże, 
[w:] „Poradnik Gospodarski” 2015 nr 9

- B. Marchand, Orkisz, czyli o zagadce god-
nej Sherlocka Holmesa, [w:] „Przegląd Zbo-
żowo Młynarski” 2014 nr 3 

- A. Wieczorek, Orkisz (Triticum pelta), [w:] 
„Śląskie Aktualności Rolnicze” 2015 nr 1

- Sulewska H. 2006 Powrót orkiszu Farmer 
nr 24
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Słoma wyjdzie glebie na zdrowie
Uproszczona uprawa, nawozy mineralne i chemiczne środki ochrony roślin powodują zanik mikroorganizmów w gle-
bie. Najprostszym rozwiązaniem, aby przywrócić glebie dobrą strukturę, jest wykorzystanie słomy. To cenne źródło 
makro- i mikroskładników oraz podstawowy materiał, z którego powstaje próchnica stanowiąca o żyzności gleby.

mgr inż. Krzysztof Bartnik 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Węgorzewo

Rolnicy coraz częściej stają przed wy-
borem, czy lepiej zaorać słomę czy sprze-
dać. Urodzajność gleby w dużym stopniu 
zależy od zawartości substancji organicz-
nych. Z powodu spadku ilości produk-
cji obornika, zmniejszenia powierzch-
ni upraw roślin motylkowych oraz traw, 
a także stosowania intensywnego rol-
nictwa spada ilość próchnicy w glebach. 
Ubytki substancji organicznych powsta-
jące podczas uprawy roślin powinny być 
uzupełniane poprzez nawożenie nawoza-
mi naturalnymi i organicznymi. W go-
spodarstwach bez produkcji zwierzęcej 
rozdrobniona i wymieszana z glebą sło-
ma jest źródłem próchnicy oraz składni-
ków pokarmowych, takich jak makro- 
i mikroelementy.

Zawartość składników pokarmowych 
w słomie zależy od gatunków roślin. Na 
powierzchni 1 ha pozostaje 5 ton słomy 
zbóż ozimych i rzepaku. Słoma kukury-
dziana, gryczana, z roślin strączkowych 
i rzepaku ma więcej składników pokar-
mowych w porównaniu do słomy zbóż.

Z dawką 5t/ha słomy zbożowej wno-
simy do gleby: około 20-35 kg azotu, 5-7 
kg fosforu (11-16 kg P2O5), 60-90 kg pota-
su (72-108 kg K2O), 10-15 kg wapnia (14-21 
kg CaO), 4-6 kg magnezu (7-10 kg MgO), 
5-8 kg siarki, 28 g boru, 15 g miedzi, 150 
g manganu, 2 g molibdenu, 200 g cynku, 
0,5 g kobaltu. Przyorana słoma, w któ-
rej zawartość makro- i mikroskładników 

zależy od gatunku rośliny uprawianej, 
jest również cennym źródłem próchni-
cy. Wniesione do gleby substancje orga-
niczne i odnawianie zapasów próchni-
cy przewyższa znaczenie wniesionych 
składników mineralnych.

Nawozowe działanie słomy uzależ-
nione jest od wielu czynników. Należy 
do nich wielkość rozdrobnienia, dostęp-
ność azotu, głębokość wymieszania z gle-
bą oraz temperatura, wilgotność i od-
czyn gleby. Na ogół dobry rozkład sło-
my w glebie najefektywniej przebiega 
przy wilgotności gleby 60-70%, tempe-
raturze 10-200C i odczynie gleby od 6 
do 7 pH. Słomę jako nawóz można sto-
sować na wszystkich glebach z wyjąt-
kiem gleb kwaśnych o małej aktywno-
ści biologicznej. Wykorzystanie składni-
ków w pierwszym roku po wprowadze-
niu do gleby słomy zbóż wynosi 25% dla 
azotu, 20% dla fosforu, 50% dla potasu, 
40% dla magnezu.

Na nawożenie słomą najlepiej reagu-
ją rośliny okopowe, w tym ziemniaki 
oraz rośliny motylkowe. Jeśli zboża są 
siane po sobie, nie zaleca się przyory-
wań słomy ze względu na niebezpie-
czeństwo porażenia zbóż przez choroby 
podsuszkowe. Rozdrobnioną na odcinki 
8-10 cm słomę na glebach lekkich można 
przyorać na głębokość 10-12 cm, nato-
miast na glebach ciężkich na głębokość 
6-8 cm. Ze względu na dostępność tle-
nu zbyt głębokie przyoranie może pro-

wadzić do ograniczenia intensywności 
rozkładu. Na glebach słabych, stano-
wiskach o niskiej zawartości składni-
ków pokarmowych, zwłaszcza azotu, 
i na polach, gdzie będą uprawiane ozi-
miny, konieczne jest dodawanie azotu. 
Na każdą tonę przyoranej słomy moż-
na zastosować 6-8 kg azotu w posta-
ci nawozów mineralnych lub gnojowi-
cy i gnojówki. Jeżeli rośliny uprawiane 
są dopiero wiosną, można zrezygnować 
z dodawania azotu, zwiększając daw-
kę tego składnika pod rośliny uprawia-
ne wiosną.

Przestrzeganie zasad nawożenia sło-
mą poprawia bilans substancji orga-
nicznych, ogranicza wymywanie azotu 
z warstwy ornej, poprawia pojemność 
sorpcyjną gleby i polepsza jej struktu-
rę, zmniejsza zagrożenie erozją wodną 
i powietrzną. Wszystko to znajduje swoje 
odzwierciedlenie w podniesieniu wyso-
kości uzyskiwanych w gospodarstwach 
plonów.

Źródła:
- Magda Litwińczuk: Słoma jako nawóz ka-
lendarz Rolników.pl: Nawożenie słomą ja-
ko alternatywne źródło użyźniania gleby

- Anita Misialska: Słoma, co z nią zrobić po 
żniwach?

- Piotr Ochal: Słoma czy to dobry nawóz?

Przeciętna zawartość makroelementów w słomie roślin uprawnych

Roślina uprawna
Zawartość w % suchej masy

N P K Ca Mg

Pszenica ozima 6,7 0,11 1,06 0,28 0,09

Żyto 6,0 0,11 1,01 0,24 0,08

Pszenżyto ozime 5,9 0,11 1,05 0,24 0,08

Jęczmień jary 8,0 0,12 1,23 0,40 0,10

Kukurydza 11,9 0,20 1,87 0,40 0,28

Rzepak ozimy 7,0 0,13 1,73 1,61 0,13

Groch 15,6 0,14 1,51 1,78 0,16

źródło: Harasim 2011 
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Rokitnik – zdrowy i modny
Rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides) jest silnie rozgałęzionym, ciernistym, wiatropylnym krzewem, dorasta-
jącym do 3 metrów lub drzewem osiągającym 6 metrów. Jest rośliną dwupienną, co oznacza, że na jednym osobniku 
występują tylko kwiaty męskie, a na innym żeńskie.

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

Rokitnik należy do rodziny oliwniko-
watych (Elaeagnaceae L.), w której wyróż-
nia się trzy rodzaje: oliwnik (Elaeagnus), 
szeferdię (Shepherdia) i rokitnik (Hippo-
pha). Towarowe znaczenie ma tylko rokit-
nik zwyczajny (H. rhamnoides L.).

Wymaga stanowisk o glebach lekkich 
i przewiewnych, umiarkowanie wilgot-
nych, zasobnych w fosfor i potas. Rokit-
nik najlepiej rośnie na glebach żyznych, 
ale są także odmiany doskonale tole-
rujące ubogie stanowiska o pH od 
lekko kwaśnego do zasadowe-
go. Na plantację należy wy-
brać tereny płaskie lub sto-
ki o lekkim nachyleniu 
i lekkiej glebie (piasz-
czystej lub lekko gli-
niastej). Jest rośliną 
o dużych wyma-
ganiach świetl-
nych o niskiej to-
lerancji na brak 
wilgoci, nato-
miast o wyso-
kiej odporno-
ści na zimowe 
mrozy i wiosen-
ne przymroz-
ki, dzięki czemu 
jest on rośliną nie-
zawodną w plono-
waniu.

Zakładając planta-
cję, należy zadbać o uzu-
pełnienie potasu i fosforu 
w glebie oraz doprowadzenie 
pH gleby do odczynu lekko kwa-
śnego lub zbliżonego do obojętnego. Na-
leży także uwzględnić to, że rokitnik jest 
rośliną dwupienną i wiąże owoce tylko 
na roślinach żeńskich. Roślin męskich po-
winno być ok. 8% całości nasadzeń (co 
czwarty rząd trzy rośliny).

Termin sadzenia przypada na drugą 
połowę października lub wczesną wio-
snę. Do sadzenia zaleca się rośliny jed-
noroczne lub dwuletnie, a rozstawa po-
winna wynosić 4 m x 2 m (1250 sadzo-
nek na hektar) lub 4 m x 1,5 m dla roślin 

niskopiennych o nierozłożystych koro-
nach. Rośliny sadzi się pionowo z zagłę-
bieniem szyjki korzeniowej na 7-15 cm.

Nawożenie podczas uprawy ograni-
cza się praktycznie do uzupełniania po-
tasu, natomiast dzięki symbiozie z bak-
teriami, rokitnik może korzystać z azotu 
atmosferycznego. Pielęgnacja polega na 
kilkakrotnym spulchnianiu gleby w rzę-
dach (na głębokość nie większą niż 5 cm) 

i między rzędami na głębokość nie więk-
szą niż 15 cm, cięciu sanitarnym roślin, 
a także na nawadnianiu w okresie su-
szy, opryskiwaniu przeciw szkodnikom 
i chorobom.

Zbiór w większości odbywa się ręcznie. 
W ostatnich latach do zbioru przystoso-
wano różne typy kombajnów i urządzeń. 
Praca tych urządzeń polega na otrząsaniu 
owoców lub cięciu owocujących pędów. 

Przy odpowiednim uformowaniu planta-
cji do zbioru można wykorzystywać kom-
bajny do porzeczki czarnej. 

Plonowanie wynosi od 10 do 30 ton 
z hektara. Owoce dojrzewają we wrześniu 
i październiku, a najlepiej zbierać je po 
przymrozkach, gdyż wtedy tracą gorycz-
kę. Charakteryzują się kwaskowatym sma-
kiem i delikatnie ananasowym zapachem. 

Soki i przeciery z rokitnika stosuje się 
jako dodatek aromatyczno-witaminowy do 
przetworów z innych owoców, do wyrobu 

likierów, nalewek, różnych wódek i win, 
galaretek, kisieli, marmolad i mro-

żonek. Zawierają dużo witami-
ny C, B, E i P, prowitaminę A, 

kwas foliowy, olej zawiera-
jący kwas linolowy i lino-
lenowy, steroidy, cukry, 
tłuszcze, kwasy orga-
niczne, pektyny, ku-
marynę, seratoninę 
i składniki mine-
ralne: żelazo, bor, 
krzem, glin, man-
gan, magnez i ty-
tan. Stosuje się je 
także w profilak-
tyce i leczeniu in-
fekcji bakteryjnych 
i wirusowych, sta-

nów zapalnych i osła-
bienia odporności. Olej 

z owoców rokitnika goi 
oparzenia, odleżyny oraz 

uszkodzenia i choroby skó-
ry. Owoce rokitnika zawierają 

dużo pektyn powodujących żelo-
wanie przetworów. Podczas gotowa-

nia witamina C nie ulega rozkładowi, gdyż 
rokitnik nie posiada enzymu (askorbinazy) 
rozkładającego tę witaminę.

Tak więc sięgając po produkty z rokit-
nika, podążamy nie tylko za modą na tę 
roślinę, ale przede wszystkim czerpiemy 
całe dobro, jakie może nam zaoferować.

Źródła:
- www.ogrodinfo.pl
- vitamarket.pl
- www.luszczyca.pl
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Bydło rasy brown swiss pochodzi ze Szwajcarii, gdzie w klasztorze Einsiedeln (kanton Schwyz) przez wieki hodowano 
zwierzęta tej rasy. Według niektórych źródeł jest to najstarsza europejska rasa bydła. Powstała w wyniku kojarzenia 
rodzimego bydła alpejskiego z bydłem wschodnioeuropejskim.

inż. Emil Kobiela
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Giżycko

Bydło brown swiss alternatywą
dla bydła holsztyno-fryzyjskiego

Nazwa bydła brown swiss często jest 
stosowana zamiennie z braunvieh. Pier-
wotnie oryginalne szwajcarskie szwyce 
produkowały mleko i mięso, wykorzy-
stywano je również do pracy w trud-
nym, górzystym terenie. Cechą charak-
terystyczną dla tej rasy bydła był nie-
wielki kaliber, lecz w pracach hodow-
lanych poprawiono parametry wydaj-
nościowe.

Zwierzęta te są bardzo odporne, zdro-
we, długowieczne, silne i łatwo adaptują-
ce się do różnych warunków klimatycz-
nych, a to przez trudne, niesprzyjające 
warunki, w jakich musiały żyć. Ponad-
to cechują się bardzo dobrą budową nóg 
i racic. Dziś bydło tej rasy jest drugą pod 
względem liczebności rasą użytkowaną 
mlecznie na świecie.

Obecnie w Polsce prowadzony jest 
program hodowlany dla bydła brown 
swiss, którego celem jest postęp gene-
tyczny prowadzący do doskonalenia 
populacji krów o typie kombinowanym 
z przewagą cech mlecznych. Największe 
znaczenie będą miały cechy, które wpły-
wają na opłacalność produkcji: wydaj-
ność mleka, zawartość białka i tłuszczu, 
typ i budowa wymienia i nóg. Ważnym 

elementem pracy hodowlanej jest rów-
nież zachowanie dobrych cech płodno-
ści i łatwości wycieleń, a także dobrej 
odporności na trudne warunki środo-
wiskowe.

Według krajowego programu hodow-
lanego dla rasy brown swiss w Polsce 
jest to bydło o użytkowości mleczno-
-mięsnej. Średnią wydajność, jaką kro-
wy osiągnęły to 6720 kg mleka za lak-
tację 305-dniową, o składzie 4,25 proc. 
tłuszczu i 3,53 proc. białka. Mleko pozy-
skiwane od tych zwierząt charakteryzu-
je się odpowiednim składem chemicz-
nym do produkcji serów wysokogatun-
kowych. Natomiast mocna budowa koń-
czyn szwyców sprzyja ich długowiecz-
ności. Podkreślić należy, że bydło brown 
swiss odznacza się dobrą użytkowością 
mięsną, zwierzęta te charakteryzują się 
lepszymi przyrostami dobowymi w po-
równaniu bydła holsztyńsko-fryzyjskie-
go oraz wyższą wartością rzeźną. Mie-
szańce z brown swiss cechują się więk-
szą zdrowotnością wymion, a te leczone 
na mastitis szybciej powracają do zdro-
wia. Bydło tej rasy ma budowę mniej-
szą od rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, wy-
sokość w krzyżu dorosłej krowy waha 
się w granicach 136-140 cm. Kształt cia-

ła zbliżony do prostokąta, profile mię-
śni wyraźnie zaznaczone. Umaszczenie 
charakterystyczne szaro-brązowe, w róż-
nych odcieniach. Wokół czarnej śluzawi-
cy jasna obwódka, jaśniejszy włos poja-
wia się też wewnątrz uszu.

W niemieckich badaniach mieszańce 
międzyrasowe z udziałem bydła brown 
swiss osiągnęły niewiele niższą wydaj-
ność mleka za laktację niż bydło holsz-
tyńsko-fryzyjskie, charakteryzowały 
się jednak istotnie wyższą zawartością 
składników mleka.

Podsumowując, można stwierdzić, że 
bydło szwajcarskie brunatne to zwie-
rzęta, które charakteryzują się świetną 
produkcją mleka o bardzo dobrej jako-
ści. Dodatkowe plusy tej rasy to łagod-
ny temperament oraz bardzo dobra bu-
dowa nóg i racic, co przekłada się na ich 
długie użytkowanie w stadzie. Zwierzę-
ta te bardzo dobrze sprawdzają się rów-
nież do użytkowania w systemach pa-
stwiskowych.

Źródła:
- Czasopismo Farmer nr 6/2019,
- Program hodowlany dla rasy brown swiss 
w Polsce PFHBiPM 2019
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Zgodnie z zasadami wzajemnej zgodności każdy rolnik wnioskujący o płatności bezpośrednie zobowiązany jest do 
spełnienia norm dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska (normy DKR) oraz podstawowych wymogów z zakresu zarządzania, określonych w załączniku II 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013.

mgr inż. Dorota Szymanowska 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Pisz

Normy i wymogi wzajemnej zgodności
– dobrostan bydła

Powyższe normy i wymogi składają się na jeden mechanizm 
noszący wspólną nazwę zasady wzajemnej zgodności. Wymo-
gi te zostały podzielone na następujące obszary:
 Środowisko naturalne, identyfikacja i rejestracja zwierząt,
 Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin 

i zgłaszanie chorób,
 Dobrostan zwierząt.

Pod pojęciem dobrostanu zwierząt określamy stan zdrowia 
fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej har-
monii ustroju w jego środowisku. Taki system chowu zaspoka-
ja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakre-
sie: żywienia, dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życio-
wej, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higie-
ny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetl-
nych. Jednocześnie nie pozwala na okaleczanie zwierząt oraz za-
pewnia ich schronienie przed złymi warunkami klimatycznymi.

Wymogi dotyczące utrzymywania wszystkich zwierząt go-
spodarskich.

Zwierzęta utrzymuje się w warunkach:
 nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących ura-

zów, uszkodzeń ciała lub cierpień;
 zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności moż-

liwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia;
 umożliwiających kontakt wzrokowy z innym zwierzętami.

Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta, oświetla się 
przystosowanym dla danego gatunku zwierząt światłem sztucz-
nym lub zapewnia się dostęp światła naturalnego. Zwierzęta na-
leży doglądać minimum raz dziennie. W celu umożliwienia kon-
troli pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta i doglądania 
umieszczonych w nich zwierząt o każdej porze, pomieszczenia 
te należy wyposażyć w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne. 
Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta, wykonuje się 
z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nada-
jących się do czyszczenia i odkażania. Należy je regularnie czy-
ścić i odkażać. Wyposażenie i sprzęt powinien być tak skonstru-
owany, umieszczony, obsługiwany i utrzymywany, aby nie po-

wodował nadmiernego hałasu. Odchody zwierząt oraz niezjedzo-
ne resztki paszy usuwa się z pomieszczeń, w których utrzymuje 
się te zwierzęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzy-
jemnej woni i zanieczyszczenia paszy lub wody. Pomieszczenia 
te należy zabezpieczyć przed muchami oraz gryzoniami. Wypo-
sażenie i sprzęt przeznaczony do karmienia i pojenia zwierząt 
powinien być umieszczony w taki sposób, aby zminimalizować 
ryzyko zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić bezkon-
fliktowy dostęp tych zwierząt do pożywienia.

Podłoga w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwie-
rzęta, powinna być twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia 
gładka i nieśliska. Obieg powietrza w budynkach inwentarskich, 
stopień zapylenia, temperaturę, względną wilgotność powietrza 
i stężenie gazów utrzymuje się na poziomie nieszkodliwym dla 
zwierząt. Należy wszystkim zwierzętom gospodarskim zapew-
nić stały dostęp do wody pitnej. Urządzenia do pojenia należy 
instalować w sposób zabezpieczający wodę przed wylewaniem 
się. Zwierzęta należy karmić co najmniej dwa razy dziennie pa-
szą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fi-
zjologicznego. Chore lub ranne zwierzęta niezwłocznie otacza się 
opieką, a w razie potrzeby izoluje. Jeżeli wymaga tego stan zdro-
wia chorego lub rannego, zwierzę to utrzymuje się na ściółce.

Minimalne warunki utrzymania bydła

1. System utrzymania - na uwię-
zi, wymiary stanowisk:

Długość
(m) min.

Szerokość
(m) min.

Krowy i jałówki powyżej
7. miesiąca ciąży 1,6 1,1

Jałówki powyżej 6. miesiąca
życia, jednak nie dłużej
niż do 7. miesiąca ciąży

1,5 1,0

Buhaje 2,4 1,4
Bydło opasowe o MC do 300 kg 1,3 0,8
Bydło opasowe o MC pow. 300 kg 1,45 0,95

2. System utrzymania wolnosta-
nowiskowy - z wydzielonymi 
legowiskami (z wyjątkiem by-
dła opasowego i buhajów):

Długość
(m) min.

Szerokość
(m) min.

Krowy i jałówki powyżej
7. miesiąca ciąży 2,1 1,1

Jałówki powyżej 6. miesiąca
życia, jednak nie dłużej
niż do 7. miesiąca ciąży

1,9 0,9
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Dobrostan cieląt

Obowiązki posiadaczy cieląt (do 6. miesiąca życia) w zakresie 
podstawowej opieki nad nimi nie odbiegają od tych, które doty-
czą wszystkich zwierząt. Jednakże w przypadku cieląt warun-
ki przebywania w pomieszczeniu sprawdzamy dwa razy dzien-
nie, zwracając uwagę na ewentualne objawy choroby. Cielęta, po-
dobnie jak pozostałe grupy wiekowe bydła, mają naturalną po-
trzebę ruchu, dlatego zabrania się utrzymywać cielęta na uwię-
zi, a jedynym odstępstwem od tego zakazu jest czas karmienia 
cieląt utrzymywanych w kojcu grupowym trwający nie dłużej 
niż 1 godzinę. Rolnikowi nie wolno zakładać cielętom kagańców. 

Cielętom przebywającym w pomieszczeniach należy zapew-
nić dostęp światła naturalnego lub sztucznego. Jeśli stosujemy tyl-
ko oświetlenie sztuczne, to należy je zapewnić w godzinach do 
9 do 17. Badania wskazują, iż za wystarczające dla cieląt można 
uznać oświetlenie na poziomie ok. 20-30 lx. Natomiast w pomiesz-
czeniu z oświetleniem naturalnym powierzchnia okien powin-
na wynosić od 5 do 10 proc. powierzchni podłogi, a w przypad-
ku stosowania świetlika kalenicowego (okna dachowe), jego po-
wierzchnia powinna wynosić od 3 do 5 proc. powierzchni podło-
gi. W pomieszczeniach, w których utrzymuje się cielęta, stężenie:
• dwutlenku węgla (CO2) nie powinno przekraczać 3 000 ppm;
• siarkowodoru (H2S) nie powinna przekraczać 5 ppm,
• koncentracja amoniaku (NH3) nie powinno przekraczać 20 ppm.

Kojce dla cieląt

Kojce dla cieląt powinny być tak skonstruowane, by każde 
cielę mogło się bez trudu kłaść, odpoczywać w pozycji leżącej, 
wstawać i wykonywać zabiegi pielęgnacyjne.

Cielęta, jako zwierzęta stadne, już we wczesnym wieku od-
czuwają silną potrzebę kontaktów społecznych. Trzymanie in-
dywidualne w izolacji w niewielkim stopniu naśladuje zacho-
wanie innych zwierząt, a ich zachowanie społeczne są ograni-
czone, dlatego preferuje się grupowe utrzymanie cieląt. Poje-
dyncze utrzymanie cieląt dopuszczone jest jedynie w następu-
jących przypadkach:
• choroby cielęcia,
• do ukończenia przez nie 8. tygodnia życia,
• od urodzenia do ukończenia 6. miesiąca życia w gospo-

darstwach, w których jest mniej niż sześć sztuk cieląt jed-
nocześnie,

• cieląt trzymanych z ich matkami w okresie ssania.

Ponadto, kojce dla cieląt utrzymywanych pojedynczo (z wy-
jątkiem izolatek dla sztuk chorych) muszą posiadać ściany ażu-
rowe co najmniej w górnej części przegród, umożliwiające wza-
jemny kontakt wzrokowy i dotykowy. 

Obowiązek grupowego utrzymania cieląt w wieku powyżej 
8. tygodnia życia dotyczy gospodarstw, w których utrzymywa-
nych jest sześć lub więcej cieląt jednocześnie.

Wymiary kojca dla cieląt utrzymywanych pojedynczo:
• szerokość kojca powinna być równa co najmniej wysokości 

cielęcia w kłębie,
• długość kojca – co najmniej 110 proc. całkowitej długości je-

go ciała (mierzona od czubka nosa do krawędzi ogonowej 
guza kulszowego).

Minimalna powierzchnia przypadająca na jedno cielę utrzy-
mywane w kojcu grupowym powinna wynosić:
• 1,5 m2 przy masie ciała do 150 kg,
• 1,7 m2 przy masie ciała powyżej 150 do 220 kg oraz
• 1,8 m2 przy masie ciała ponad 220 kg.

Należy również pamiętać, aby do 2. tygodnia życia cielęta 
były utrzymywane na ściółce.

W przypadku utrzymywania cieląt grupowo, gdy nie żywi 
się ich do woli lub z elektronicznych stacji odpasowych, każde-
mu cielęciu zapewnia się dostęp do paszy w tym samym cza-
sie. Pasza dla cieląt powinna zawierać taką ilość żelaza, która 
zapewnia w ich krwi poziom hemoglobiny wynoszący co naj-
mniej 4,5 milimol/litr. Pasza dla cieląt powyżej 2. tygodnia ży-
cia powinna zawierać pasze włókniste, przy czym dawkę tej 
paszy dla cieląt od 8. do 20. tygodnia życia zwiększa się od 50 
do 250 g dziennie.

Źródła:
- pl.wikipedia.org/
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 
2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymy-
waniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochro-
ny zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerw-
ca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania ga-
tunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy 
ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

- Materiał informacyjny ARiRM: Zasada wzajemnej zgodności (cross-
-compliance). Zmiany obowiązujące od 2018 r. w związku z wpro-
wadzeniem obowiązku stosowania na obszarze całego kraju progra-
mu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

3. System utrzymania wolnostanowiskowy - 
bez wydzielonych legowisk na ściółce:

Powierzchnia
(m2) min.

Krowy i jałówki powyżej 7. miesiąca ciąży 4,5
Jałówki powyżej 6. miesiąca życia,
jednak nie dłużej niż do 7. miesiąca ciąży 2,2

Buhaje 9,0
Bydło opasowe o MC do 300 kg 1,6
Bydło opasowe o MC powyżej 300 kg 2,2

4. System utrzymania wolnostanowiskowy - 
bez wydzielonych legowisk i ściółki, z wy-
jątkiem buhajów, krów i jałówek cielnych 
powyżej 7. miesiąca ciąży:

Powierzchnia
(m2) min.

Jałówki powyżej 19. miesiąca życia, jednak 
nie dłużej niż do 7. miesiąca ciąży 2,0

Jałówki powyżej 6. miesiąca życia
do 19. miesiąca życia 1,6

Bydło opasowe o MC do 300 kg 1,3
Bydło opasowe o MC powyżej 300 kg 1,8

5. System utrzymania wolnostanowiskowy, powierzchnia, 
na której jest utrzymywane bydło, w przeliczeniu na jed-
ną sztukę, powinna wynosić w przypadku utrzymania:

Jałówek co najmniej 10 m2

Krów co najmniej 15 m2

Buhajów co najmniej 20 m2
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Chów bydła mięsnego
w gospodarstwach ekologicznych
Jedną z dziedzin rolnictwa ekologicznego jest chów bydła, który w zależności od kierunku hodowli może być mięsny, 
mleczny lub mieszany. Rozważając podjęcie decyzji dotyczącej produkcji bydła mięsnego, warto prześledzić, jakie są 
możliwości w takiej produkcji oraz jakie są wady i zalety poszczególnych systemów.

Mirosław Zdunek
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Lidzbark Warmiński

Z definicji rolnictwa ekologiczne-
go wynika, że chów zwierząt jest ści-
śle powiązany z ziemią. Jest podstawo-
wym warunkiem samowystarczalno-
ści paszowo-nawozowej. W przypadku 
przeżuwaczy 60% pasz powinno pocho-
dzić z produkcji ekologicznej z gospodar-
stwa. Dzięki temu gospodarstwo ekolo-
giczne stanowi system o wysokim stop-
niu samowystarczalności paszowej i na-
wozowej. Sprawne funkcjonowanie go-
spodarki nawozowej to nie tylko odpo-
wiednia podaż nawozów zwierzęcych, 
ale również naturalne zamykanie obie-
gu materii. Dzięki posiadanym zwierzę-
tom w gospodarstwach ekologicznych 
w pełni uzasadniona staje się uprawa ro-
ślin pastewnych, które wzbogacają glebę 
w deficytowy w rolnictwie ekologicznym 
azot oraz budują poprawną strukturę gle-
by i są świetnym elementem płodozmia-
nu. Bez obecności odpowiedniej obsady 
zwierząt niemożliwe jest pełne wykorzy-
stanie potencjału produkcyjnego gospo-
darstwa ekologicznego (optymalną war-
tością jest 0,7 SD/ha).

Zwierząt nie wolno sprowadzać wy-
łącznie do roli producentów nawozów 
naturalnych. Mają być zdrowe i wydaj-
ne. Dobry stan ich zdrowia warunkuje 
wysoką jakość i ilość produktów zwie-
rzęcych. Ekologiczny chów zwierząt po-
winien opierać się na zasadzie posza-
nowania wysokich standardów dotyczą-

cych dobrostanu zwierząt, zaspokajać po-
trzeby związane z trybem życia danego 
gatunku zwierząt, a zarządzanie w od-
niesieniu do zdrowia zwierząt powin-
no opierać się na zapobieganiu choro-
bom. W związku z powyższym szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na warunki 
w pomieszczeniach dla zwierząt, prakty-
ki hodowlane i obsadę zwierząt. Ponad-
to należy wybierać rasy zwierząt, zwraca-
jąc uwagę na zdolność zwierząt do przy-
stosowania się do lokalnych warunków. 

Chów bydła mięsnego metodami eko-
logicznymi wymaga również zastosowa-
nia specyficznych i dostosowanych do 
warunków przyrodniczych poszczegól-
nych regionów technologii i systemów 
utrzymania oraz kształtowania mikro-
klimatu w pomieszczeniach inwentar-
skich. W produkcji ekologicznej wyklu-
cza się stosowanie bezściółkowego sys-
temu utrzymania. Stosowane rozwiąza-
nia technologiczne powinny również za-
pewnić zwierzętom odpowiedni komfort 
bytowania, a więc tzw. dobrostan, umoż-
liwiający harmonijny rozwój bez stresu, 
bólu i uszkodzeń ciała, w zgodzie z ota-
czającym środowiskiem naturalnym.

Mięsny kierunek użytkowania bydła 
przyjmuje coraz więcej gospodarstw eko-
logicznych. Jest wiele ras bydła mięsne-
go, ale nie wszystkie nadają się do gospo-
darstw ekologicznych. Takim typem nie-
przystosowanym może być belgijska bia-
ło-błękitna, czyli belgian blue beef. Zwie-
rzęta tej rasy są wybitnie umięśnione, 
znakomita jest ich jakość mięsa kulinar-
nego, wysoka wydajność rzeźna, wyso-
kie przyrosty, rasa wcześnie dojrzewa-
jąca, znakomicie wykorzystuje pasze na 
kg przyrostu, bardzo dobra mleczność 
i opiekuńczość matek. Głównym powo-
dem braku zainteresowania hodowlą tej 
rasy jest to, iż sama się nie ocieli, koniecz-
ne jest przeprowadzanie każdorazowo 
podczas porodu cesarskiego cięcia. Cie-
lęta rodzą się duże, a prawdopodobień-
stwo i ryzyko powikłań jest bardzo du-
że (ok. 70-90%).

Jest kilka ras bydła mięsnego, które 
warto polecić rolnikom ekologicznym. 
Należą do nich:

Aberdeen angus

To rasa bydła mięsnego wyhodowa-
na w Szkocji. Zwierzęta najczęściej są 
umaszczone czarno lub czarno-brązowo, 
ale spotyka się również osobniki o ubar-
wieniu czerwonym. Dzięki pracy hodow-
lanej obecnie bydło jest bezrogie, cho-
ciaż w początkowym okresie hodowli 
było rogate. Bardzo dobrze sobie radzi 
w chowie pastwiskowym. Jest odpor-
ne na trudne warunki pogodowe, ma-
ło wymagające, dobrze przystosowują-
ce się do różnych warunków siedlisko-
wych wykorzystuje pasze typu ziołoro-
śla, chętnie zjada pokrzywy, liście krze-
wów i drzew.

Krowy są doskonałymi matkami, wy-
kazują nadzwyczajną troskę o cielęta. Po-
dobnie jest z instynktem cielęcia, które 
w ciągu kilku chwil po urodzeniu samo-
dzielnie ssie matkę. Mamki angusa pro-
dukują dużo mleka, z którego korzysta 
ciele aż do odsadzenia. Bydło wcześnie 
dojrzewa, osiągając wysoką wydajność 
mięsną, a mięso charakteryzuje się ład-
ną marmurkowatością. Wśród ras mię-
snych mają najwyższą wydajność rzeźną 
sięgającą 70%. Samice angus łatwo się cie-
lą i mają dobrą zdolność odchowu cieląt. 
Zachowują długą zdolność do zachodze-
nia w ciążę i rodzenia cieląt. 

Hereford

Jest rasą bardzo często utrzymywaną 
w gospodarstwach ekologicznych. Po-
chodzi z centralnej Anglii. Charaktery-
styczne jest czerwono-brunatne umasz-
czenie bydła z białą głową i białą kością 
ogonową. Grzbiet, brzuch i dolne części 
kończyn również są białe. Bydło hereford 
jest średniego kalibru, ma mocne nogi 
i prawidłowe ustawienie. Świetnie zno-
si utrzymanie pastwiskowe, łatwo przy-
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stosowuje się do różnych warunków kli-
matycznych. Wysoka zdolność przystoso-
wania się do surowych warunków pogo-
dowych, od gorącego lata do mroźnej zi-
my. Hereford należy do zwierząt szybko 
dojrzewających, jałówki osiągają zdolność 
rozrodczą już od 14. miesiąca życia. Szyb-
kie przyrosty na mleku matki i dobre re-
zultaty opasu na paszach objętościowych 
(zielonkach, kiszonkach), które są najtań-
szym pożywieniem, powodują, iż opła-
calność tej hodowli jest duża.

Łagodny temperament tych zwie-
rząt wpływa na bezpieczeństwo obsłu-
gi, a mniej stresu u tych zwierząt sprzy-
ja uzyskiwaniu lepszej jakości wołowi-
ny. Badania potwierdziły, że wołowina 
produkowana w oparciu o użytki zielo-
ne cechuje się lepszym kolorem i dłuż-
szym życiem komórek mięsa i jest bar-
dziej smakowita. Mamki rasy hereford 
są znane z łatwości wycieleń i wykazu-
ją nadzwyczajną troskę o cielęta. Dłu-
gowieczność produkcyjna krów mamek 
(wycielenia nawet przez 12 lat) sprawia, 
iż opłacalność hodowli tej rasy mięsnej 
staje się bardziej atrakcyjna. Dłużej opa-
sane buhaje dorastają do rekordowych 
wielkości, lecz wtedy rośnie na nim spo-
ra tkanka tłuszczowa. 

Salers

Jest rasą francuską, wywodzi z regio-
nu Owernii z serca Masywu Central-
nego – trudnych, górzystych terenów 
z okolic miasta Salers. Bydło rasy salers 
jest uznawane za jedną z najstarszych 
i najczystszych genetycznie ras w Eu-
ropie. Za jej przodków uważa się sta-
rożytne bydło czerwone z Egiptu. Stąd 
też bydło charakteryzuje się niesamowi-
tą odpornością i żywotnością oraz do-
skonałą płodnością, łatwością porodów 
i dobrą żywotnością cieląt. Posiada naj-
wyższą mleczność wśród ras mięsnych.

Zwierzęta nie muszą być utrzymy-
wane w budynkach. Już nawet poje-
dyncze drzewa, krzaki i obniżenia te-
renu stanowią dla salersów dostateczną 
ochronę przed wiatrem i opadami. By-
dło doskonale zimuje, ponieważ wytwa-
rza solidną pokrywę włosową. Ogrom-
ną zaletą rasy jest długowieczność, kro-
wy dożywają 15 lat i więcej. Salersy są 
bardzo płodne i łatwo się cielą, stąd też 
świetnie nadają się na mamki, dosyć 
szybko też dojrzewają. Ze względu na 
charakterystyczne długie rogi i to, iż te 
zwierzęta z natury są nieufne wobec lu-
dzi, należy zachować ostrożność przy 
ich obsłudze.

Limousine

Jest również rasą francuską, pocho-
dzi z zachodniej części Masywu Cen-
tralnego. Budowa typowa dla bydła mię-
snego. Kształt ciała wpisany w prosto-
kąt. Średniej wielkości głowa osadzona 
na umięśnionej szyi. Tułów oraz mię-
śnie nóg są obficie umięśnione, partia za-
du zaokrąglona, grzbiet szeroki, a klat-
ka piersiowa głęboka. Żebra są ułożo-
ne prostopadle do kręgosłupa, tworząc 
beczkowaty kształt ciała. Rasa ma sil-
nie wykształcony instynkt stadny. Tem-
perament pozwala chronić cielęta przed 
drapieżnikami, ale jednocześnie stanowi 
problem podczas pracy ze stadem. Czę-
sto agresywnie reagują na nieznane sy-
tuacje (przeprowadzanie, ważenie, zabie-
gi weterynaryjne itp.). Zwierzęta tej rasy 
cechują się też silnym instynktem macie-
rzyńskim i dużą opiekuńczością w sto-
sunku do cieląt. Porody są regularne, 
a skuteczność inseminacji oraz kryć na-
turalnych jest wysoka. Mleczność krów 
jest zadowalająca, a nawet dobra. Niski 
jest procent upadków, a cielęta odzna-
czają się dobrą żywotnością oraz szyb-
kim wzrostem i rozwojem.

Powszechnie uważa się, iż nie ma 
problemów z wycieleniami krów, ale 
wyniki krajowych obserwacji wskazu-
ją, że porody powinny być monitorowa-
ne przez hodowcę. Według danych fran-
cuskich hodowców 93% porodów oce-
nia się jako łatwe, bez pomocy i asysty, 
natomiast 5% to porody z niewielką po-
mocą obsługi.

Simental

Pochodzi ze Szwajcarii i należy do 
najstarszych hodowli bydła w Europie. 
Ma czerwono-białe lub biało-kremo-
we umaszczenie z białą głową oraz ja-
sną śluzawicą i dopuszczalnymi ciem-
niejszymi okularami. Dolna część koń-
czyn, podbrzusze i wymię powinny być 
białe. Chociaż nie jest to typowa rasa 
mięsna, charakteryzują ją dobre umię-
śnienie i przydatność do opasu. Dobra 
mleczność, bardzo łagodny, spokojny 
charakter i łatwość wycieleń oraz sze-
reg innych zalet dobrego macierzyń-
stwa i opieki nad potomstwem spra-
wia, że zwierzęta te są wykorzystywa-
ne jako krowy mamki w stadach mię-
snych. Dzięki zdolnościom adaptacyj-
nym, silnej budowie i dobrym wyko-
rzystywaniu pasz objętościowych rasa 
ta jest użytkowana w typie jednostron-
nie mięsnym.

Zasady chowu zwierząt w gospodar-
stwie ekologicznym są określone przez 
kryteria rolnictwa ekologicznego. Bazo-
wym dokumentem w tym zakresie jest 
Rozporządzenie EWG 2092/91 z dnia 24 
czerwca 1991 roku, przy czym część do-
tycząca zwierząt włączono do niego do-
piero w 1999 roku.

Źródła:
- literatura i czasopisma ekologiczne, informa-
cje o bydle ras mięsnych
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Chów i hodowla trzody chlewnej należy do jednych z najważniejszych gałęzi polskiego rolnictwa, która niestety w ostat-
nich latach narażona jest na szereg zagrożeń, powodujących niepewność i spadek opłacalności produkcji trzody. Wśród 
nich wymienić należy: afrykański pomór świń, niekorzystne relacje między eksportem a importem mięsa i żywych zwie-
rząt, wymagające modernizacji budynki, technologie oraz metody produkcji.

mgr Andrzej Kasiorkiewicz
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ostróda

dr inż. Rodian Pawłowski
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Trzoda chlewna – czy i jak inwestować?

Mimo iż mięso wieprzowe w Polsce 
cieszy się dość dużą popularnością i od 
wielu lat jest najchętniej spożywanym 
rodzajem mięsa, to pogłowie świń z ro-
ku na rok maleje. Z danych GUS wyni-
ka, że w czerwcu 2019 r. pogłowie trzo-
dy wyniosło 10 780,50 tys. sztuk i by-
ło o 1 047 tys. sztuk mniejsze w porów-
naniu z czerwcem 2018 r. Jest to najniż-
szy wynik od roku 2010 r. Obecnych za-
grożeń jest na tyle dużo, że poprawie 
sytuacji nie pomagają utrzymujące się 
na stosunkowo wysokim poziomie ceny 
sprzedaży żywca i tusz wieprzowych. 
Na trzodzie chlewnej zarabiają przede 
wszystkim producenci, u których pro-
dukcja żywca wieprzowego jest dobrze 
zorganizowana i wysokowydajna. Go-
spodarstwa o małym i średnim poten-
cjale produkcyjnym nie są w stanie spro-
stać konkurencji i produkować na zado-
walającym obie strony poziomie. W wy-
niku tego dochodzi do zaprzestania pro-
dukcji i zamknięcia chlewni albo prze-
branżowienia się na chów innych gatun-
ków zwierząt. 

Musimy pamiętać, że polska wieprzo-
wina cieszy się dużą popularnością nie 
tylko w kraju, ale także na Zachodzie, 
chociażby ze względu na jej walory sma-

kowe. Niestety, brak wystarczającej pro-
mocji i odpowiedniej certyfikacji oraz 
oznaczenia kraju pochodzenia przyczy-
niają się do pogłębienia zapaści na rynku. 
Jak podaje portal agronews.com.pl, „z czo-
łowej szóstki producentów trzody Polska jest 
jedynym krajem, który zanotował w ostatnich 
latach tak znaczny spadek pogłowia. Byliśmy 
trzecim producentem trzody w Europie, dziś 
jesteśmy na szóstym miejscu. Tylko w 10% 
gospodarstw utrzymywane jest więcej niż 100 
sztuk świń, a niemal 40% polskich hodow-
ców ma od 1 do 9 sztuk. Liczba gospodarstw 
utrzymujących trzodę spadła w ostatnich 20 
latach z 340 tys. do 172 tys. przy jednocze-
snym spadku pogłowia z ponad 20 mln sztuk 
do 11 mln sztuk”. 

Czytając powyższe, nasuwa się pyta-
nie, czy jest więc sens produkcji trzody 
chlewnej w Polsce? Oczywiście, że tak! 
I oczywiste jest, że każdy może mieć wąt-
pliwości i zastrzeżenia, ale rozwój i stabi-
lizacja produkcji nawet w tak niesprzy-
jających warunkach społeczno-gospodar-
czych są możliwe. Niezbędne są jednak-
że inwestycje w modernizację i koncen-
trację produkcji, a także jasny ogląd sy-
tuacji, na co nas stać, co należy poprawić, 

a co może zostać po staremu, tak aby nie 
przeinwestować w rzeczy, z których nie 
będziemy w przyszłości korzystać.

Obecnie wśród osób chcących prowa-
dzić w swoich gospodarstwach produk-
cje trzody chlewnej można wyróżnić dwa 
sposoby myślenia. Pierwszy, choć kontro-
wersyjny z punktu widzenia dobra na-
rodowego, to współpraca z wyspecjali-
zowanymi firmami, czyli tzw. tucz na-
kładczy. Druga, choć bardziej wymagają-
ca, ale dająca więcej satysfakcji, to samo-
dzielna inwestycja rolnika, opierająca się 
na korzystaniu z dostępnych programów 
modernizacji gospodarstw we współpra-
cy z doradcami rolniczymi i Agencją Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
I choć ta droga wydaje się bardziej zawi-
ła, to w tym artykule chciałbym zapre-
zentować przykład dobrej praktyki rolni-
czej, w której rolnik sam postanowił za-
dbać o swój warsztat pracy. 

Przemysław Jara prowadzi wraz z żo-
ną Magdaleną 150-hektarowe gospodar-
stwo rolne w gminie Grunwald specjali-
zujące się w produkcji trzody chlewnej. 
Gospodarstwo o powierzchni 75 ha prze-
jął w roku 2010 od swoich rodziców, któ-
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rzy przeszli na rentę strukturalną. Ko-
rzystając z różnych forma wsparcia dla 
młodych rolników (premia Młody Rol-
nik, kredyty preferencyjne, dzierżawy 
z KOWR) dwukrotnie powiększył areał. 
Na posiadanych gruntach uprawia zboża 
paszowe (pszenicę, pszenżyto, jęczmień), 
mieszanki zbożowo-strączkowe oraz ro-
śliny przemysłowe (rzepak ozimy). Rol-
nik przejął także od rodziców stado trzo-
dy chlewnej – 50 sztuk macior oraz około 
400 sztuk prosiąt i warchlaków.

Jednocześnie ukończył studia na Uni-
wersytecie Warmińsko-Mazurskim na 
Wydziale Rolnym. Zawsze uważał, że 
tylko duża skala produkcji może we 
współczesnym rolnictwie przynosić re-
alne zyski. Dlatego też znając priorytety 
nowego PROW na lata 2014-2020 w ro-
ku 2014 przystąpił do budowy nowocze-
snej bezściołowej chlewni macior oraz 
tuczarni korzystając z kredytu preferen-
cyjnego oraz środków własnych. W ro-
ku 2015 z chwilą uruchomienia przez 
ARiMR pierwszych programów pomo-
cowych z działania „Modernizacja go-
spodarstw rolnych – rozwój produkcji 
prosiąt” złożył wniosek na wyposaże-
nie chlewni macior oraz odchowalni pro-
siąt, który obejmował wyposażenie no-
wo wybudowanej chlewni w niezbędne 
wygrodzenia oraz instalację automatycz-
nych systemów zadawania pasz dla ma-
cior prośnych i luźnych oraz odchowal-
ni prosiąt wraz z systemem ogrzewania 
sektora odchowalni prosiąt. Wyposażenie 
tuczarni oraz warchlakarni zostało wy-
konane ze środków własnych. Jako inwe-
stycje towarzyszące również sfinansowa-
ne w części przez ARiMR zostały zaku-
pione urządzenia mieszalni pasz wraz 
z silosami paszowymi. Koszty inwesty-

cji (bez kosztów budowlanych) wyniosły 
700 tys. zł, z czego ARiMR dofinansowa-
ła 331 tys. zł. 

Zwiększenie produkcji wiązało się tak-
że z koniecznością zapewnienia bazy pa-
szowej dla hodowanych zwierząt. Z wła-
snej produkcji pan Przemysław uzyskuje 
około 500 ton zbóż. Koniecznością staje 
w związku z tym zakup zbóż na potrze-
by prowadzonej produkcji. I tu racjonal-
ność działań rolnika oraz jego kreatyw-
ność przyniosła pozytywne efekty. W ro-
ku 2016 rolnik ponownie złożył wniosek 
na „Modernizację gospodarstw rolnych” 
w obszarze związanym z racjonalizacją 
technologii produkcji na zakup czterech 
silosów zbożowych wraz z wagą i czysz-
czalnią zbóż na kwotę 356 tys. zł, z czego 
dofinansowanie z ARiMR wyniosło 168 
tys. zł. Całość przeprowadzonych inwe-
stycji jest połączona w jeden system ste-
rowany elektronicznie, który umożliwia 
po zadaniu określonej receptury na pro-
dukcję paszy dla określonej grupy zwie-
rząt i jej dostarczenie bezpośrednio do 
dozowników lub karmników.

Obecnie finalizowany jest zakup i in-
stalacja suszarni zbóż na potrzeby pro-
wadzonej produkcji. Inwestycja ta jest re-
alizowana ze środków własnych produ-
centa. Umiejętne planowanie oraz wie-

dza i współpraca przyniosły rolnikowi 
konkretne efekty produkcyjne i ekono-
miczne. Rolnik posiada obecnie 150 sztuk 
loch, z których uzyskuje średnio 25 sztuk 
prosiąt od lochy, sprzedaje rocznie oko-
ło 3700 sztuk tuczników o wydajności 
poubojowej w granicach 80% i mięsno-
ści 59-60%. 

Pan Przemysław uważa, „że jeżeli nie 
będziemy nadążali za postępem ekonomicz-
nym i efektywnością produkcji, to polski ry-
nek zaleje tanie mięso z krajów UE posiadają-
cych nadwyżki wieprzowiny, a rodzima pro-
dukcja będzie podlegała dalszej recesji. Mo-
dernizacja oraz profesjonalizacja produkcji 
może poprawić opłacalność produkcji trzody 
chlewnej oraz zmniejszyć zagrożenia zwią-
zane z ASF, chociaż obawy w tym względzie 
są duże ze względu na poszerzający się cią-
gle obszar zagrożenia tą chorobą w naszym 
województwie”.

Pan Przemysław dobrze ocenia tak-
że współpracę z Agencją Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzię-
ki uzyskanemu dofinansowaniu, mimo 
długich okresów weryfikacji złożonych 
wniosków, mógł zrealizować swoje za-
mierzenia inwestycyjne. Zwrot z inwe-
stycji w wyposażenie chlewni i mieszal-
ni pasz sfinansował w całości budowę si-
losów zbożowych.

Patrząc na skalę realizowanych inwe-
stycji oraz na ich rozsądne i przemyślane 
wdrażanie, pan Przemysław jest przykła-
dem rolnika, który dostrzega opłacalność 
produkcji trzody chlewnej pomimo nie-
pewności na rynku oraz niekorzystnych 
uwarunkowań zewnętrznych. Panu Prze-
mysławowi gratulujemy odwagi i prze-
myślanych inwestycji, a także życzy-
my sukcesów w prowadzonej produkcji. 
Niech ten przykład dobrej praktyki bę-
dzie inspiracją dla pozostałych producen-
tów, którzy zastanawiają się, czy i jak in-
westować w produkcję trzody chlewnej.

Źrodła:
- Portal Wysokich Plonów
- Portal Agronews.pl
- Główny Urząd Statystyczny
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Wyzwania i problemy rolnictwa ekologicznego.
Relacja z konferencji i podsumowanie konkursu

Prowadząca pierwszy wykład prof. Sylwia Żakowska-Bie-
mans z SGGW wykazała, że od wielu lat widoczna jest stała 
tendencja wzrostowa sprzedaży na rynku produktów ekolo-
gicznych. Obserwowane obecnie zmniejszenie różnicy cen po-
między produktami ekologicznymi i konwencjonalnymi daje 
szansę na szybszy wzrost sprzedaży produktów ekologicznych. 
Dodatkowo konsumenci coraz częściej dążą do kupowania pro-
duktów żywnościowych, których „droga pomiędzy producen-
tem a konsumentem” jest relatywnie krótka. Aby podtrzymać 
rosnący trend, należy systematycznie wspierać działania marke-
tingowe, rzetelnie informować o zaletach żywności pochodzącej 
z zaufanego źródła produkowanej w systemie ekologicznym.

Drugi wykład prowadziła dr Urszula Sołtysiak, wieloletnia 
dyrektor jednostki certyfikacyjnej AGRO BIO TEST, a zarazem 
pracownik naukowy i ekspert Polskiej Izby Żywności Ekolo-
giczne. Na przykładach z pracy jednostki wskazywała pułapki 
i problemy certyfikacji ekologicznej. Prelekcja pobudziła uczest-
ników do zadawania licznych szczegółowych pytań z prakty-
ki produkcyjnej. 

Prelekcję pt. „Jak przechytrzyć chwasty” wygłosił prof. Jó-
zef Tyburski z UWM w Olsztynie, zarazem przewodniczący 
Rady Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej przy ministrze rol-
nictwa i rozwoju wsi.

Następnego dnia wykład omawiający „Działanie rolnictwo 
ekologiczne” w ramach PROW 2014-2020 wygłosiła naczelnik 
Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW Agnieszka 
Kucharska. Omówiła zmiany, które zaszły w latach 2018-2019 
oraz planowane zmiany w działaniu „Rolnictwo ekologiczne” 
na 2020 r. Na zakończenie przedstawiła stan prac nad nowym 
działaniem w ramach PROW 2014-2020 „Dobrostan zwierząt”, 
które ma być uruchomione w przyszłym roku.

Drugiego dnia ogłoszono wyniki XII konkursu na najlep-
sze gospodarstwo ekologiczne zorganizowanego kolejny raz 
przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie do-
brych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie 
takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz roz-
powszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Na-
bór uczestników oraz zgłoszenia do konkursu krajowego pro-
wadziły ośrodki doradztwa rolniczego (w bieżącym roku nie 
było reprezentantów województw kujawsko-pomorskiego oraz 
śląskiego). Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: eko-
logii – środowisko oraz ekologiczne gospodarstwo towarowe. 
Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 25 gospodarstw.

Gospodarstwa były oceniane przez krajową komisję kon-
kursową powołaną przez dyrektora CDR o. Radom. Komisja 
dokonała wyboru po trzech laureatów z każdej kategorii oraz 
przyznała po jednym wyróżnieniu. Gospodarstwa zgłoszo-
ne do konkursu oceniane były oddzielnie w obu kategoriach.

Rozstrzygnięcie w kategorii
ekologia – środowisko

I miejsce przyznano Pawłowi Urbanowiczowi z wojewódz-
twa lubuskiego.

II miejsce przyznano Tadeuszowi Rolnikowi z wojewódz-
twa podkarpackiego.

III miejsce przyznano Tadeuszowi Żerańskiemu z woje-
wództwa mazowieckiego.

Wyróżnienie otrzymali Danuta i Stanisław Hudomiętowie 
z województwa małopolskiego.

Reprezentantem naszego województwa w tej kategorii by-
ło gospodarstwo Anny i Kazimierza Iwaszków ze wsi Cheł-
chy w gminie Ełk.

Reprezentant woj. warmińsko-mazurskiego w kategorii ekologia – śro-
dowisko Kazimierz Iwaszko (fot. M. Jankowska)

Rozstrzygnięcie w kategorii
ekologiczne gospodarstwo towarowe

I miejsce przyznano Danucie i Stanisławowi Lewandow-
skim z województwa warmińsko-mazurskiego. Gospodar-
stwo państwa Lewandowskich położone jest we wsi Kiewry 
gmina Świątki.

II miejsce przyznano Arkadiuszowi Kartusowi z woje-
wództwa łódzkiego

W dniach 17-18 października wybraliśmy się do Łodzi, gdzie w hali Expo można było wysłuchać wykładów na kon-
ferencji pn. „Rolnictwo ekologiczne – nowe wyzwania i obecne problemy” zorganizowanej przez CDR w Brwinowie 
Oddział w Radomiu. Drugiego dnia mogliśmy obejrzeć stoiska wystawowe na targach żywności ekologicznej Natura 
Food oraz uczestniczyliśmy w rozstrzygnięciu konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. W jednej z kategorii 
zwyciężyło gospodarstwo z naszego województwa.

mgr inż. Maria Jankowska
Główny Specjalista Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
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III miejsce przyznano Renacie Fujarowicz z województwa 
podkarpackiego

Wyróżnienie otrzymali Gabriela i Krzysztof Królowie 
z województwa świętokrzyskiego.

Zdobywcy I miejsca w kategorii ekologiczne gospodarstwo towarowe 
Danuta i Stanisław Lewandowscy (fot. M. Jankowska)

Laureaci konkursu krajowego otrzymali ufundowane przez 
Krajową Sieci Obszarów Wiejskich nagrody pieniężne:

I miejsce – 8500 zł,
II miejsce – 7000 zł,
III miejsce – 5500 zł,
wyróżnienie – 3500 zł.

Nagrody zwycięzcom wręczali: Michał Rzytki, dyrektor 
Departamentu Promocji i Jakości Żywności w MRiRW, Ire-
neusz Drozdowski, dyrektor Centrum Doradztwa Rolnicze-
go w Brwinowie, oraz przewodniczący komisji konkursowej 
prof. Józef Tyburski.

zaprasza na konferencję pn.

„Gospodarka obiegu zamkniętego”
która odbędzie się 27 listopada 2019 r.,

w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej 91. 

 Głównym celem konferencji jest przedstawienie założeń gospodarki obie-
gu zamkniętego (GOZ) jako nowego modelu gospodarki opartej na zało-
żeniu, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma być utrzymywa-
na w gospodarce tak długo, jak to możliwe, by w efekcie ograniczyć wy-
twarzanie odpadów do minimum. 

 Konferencja organizowana jest dla rolników, mieszkańców obszarów 
wiejskich, doradców rolniczych oraz przedstawicieli samorządów lokal-
nych, jednostek naukowych i organizacji działających na rzecz rolnictwa.

Osobą odpowiedzialną za organizację jest Paweł Urbanowicz – tel. 665 895 606.

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego

z siedzibą w Olsztynie

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
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Na grypę antybiotyk nie pomoże
W 2008 roku Komisja Europejska ustanowiła 18 listopada corocznym Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach. 
Była to odpowiedź na dynamicznie narastające zjawisko antybiotykooporności, czyli oporności bakterii na leki przeciw-
drobnoustrojowe. Wśród przyczyn pojawienia się i rozprzestrzeniania antybiotykooporności należy wymienić nadmier-
ne lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków.

mgr inż. Renata Kierska 
Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Podawanie leków przeciwdrobnoustrojowych w przypad-
ku chorób wywołanych przez wirusy nie przynosi pożąda-
nych rezultatów, gdyż antybiotyki działają jedynie na bakte-
rie. W takich przypadkach stan chorego nie poprawia się pod 
wpływem przyjmowania antybiotyku: antybiotyki nie obni-
żają gorączki ani nie łagodzą objawów, np. kataru. To wirusy 
odpowiedzialne są m.in. za przeziębienie, grypę, ostre zapa-
lenie oskrzeli, większość przyczyn kaszlu oraz większość za-
paleń gardła. 

Następstwem tych zjawisk stało się zagrożenie wyczerpy-
wania możliwości w leczeniu niegroźnych dotychczas chorób 
w populacjach ludzkich, zwierzęcych i roślinnych. Również 
w naszym kraju coraz częściej brakuje opcji medycznych lub 
są niewystarczające do pokonania choroby. W Polsce zada-
nia w obszarze walki z antybiotykoopornością realizowane 
są w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków 
i koordynowane przez Zespół Pionu Mikrobiologii Klinicz-
nej i Profilaktyki Zakażeń w Narodowym Instytucie Leków 
w Warszawie. W związku z narastającym zagrożeniem Ko-
misja Europejska zaleciła podjęcie natychmiastowych działań 
mających na celu racjonalizację stosowania środków prze-
ciwbakteryjnych, zapobieganie wystąpieniu chorób, opraco-
wywanie nowych leków, jak również stałe monitorowanie 
i nadzorowanie zjawisk oporności drobnoustrojów.

Przeciwdziałanie powstawaniu szczepów opornych na dzia-
łanie antybiotyków wymaga wielosektorowych zadań, stąd też 
informacje o potencjalnych zagrożeniach kierowane są nie tyl-
ko do specjalistów medycznych, szpitali, ale również do całego 
społeczeństwa. Podstawą działań wydaje się edukacja i promo-

cja zasad racjonalnego stosowania antybiotyków prowadząca 
do redukcji lekooporności. Ważne jest, by wiedzieć, kiedy sto-
sowanie antybiotyków jest właściwe i jak stosować je w spo-
sób odpowiedzialny.

Zalecenia dla pacjentów:

 przyjmując antybiotyki, należy przestrzegać zaleceń lekarza
 jeśli to możliwe, należy zapobiegać zakażeniom poprzez 

szczepienia,
 należy regularnie myć ręce oraz ręce dzieci, na przykład po 

kichnięciu lub zakasłaniu, przed dotknięciem innych przed-
miotów lub ludzi,

 antybiotyki należy stosować wyłącznie na podstawie recep-
ty, nie używać pozostałości z poprzedniej kuracji ani anty-
biotyków nabytych bez recepty,

 należy zapytać farmaceutę, co zrobić z niewykorzystanym 
lekiem.

Zalecenia dla lekarzy:

 należy przepisywać antybiotyki wyłącznie wówczas, gdy 
jest to konieczne, na podstawie rekomendacji opracowa-
nych zgodnie z EBM (medycyna oparta na dowodach),

 jeśli to możliwe, należy przepisywać antybiotyk o wąskim 
spektrum działania, a nie antybiotyk o szerokim spektrum,

 antybiotyk w Polsce może być przepisany wyłącznie przez 
lekarza,

 należy wyjaśniać pacjentom, jak uzyskać ulgę w objawach 
przeziębienia i grypy bez stosowania antybiotyków,

 należy tłumaczyć pacjentom, dlaczego ważne jest przestrze-
ganie zaleceń lekarza dotyczących leczenia antybiotykiem.

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe stanowi 
poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, ponieważ nie-
prawidłowo stosowana antybiotykoterapia może wyrzą-
dzić organizmowi więcej szkód niż korzyści. Tylko wła-
ściwe, rozsądne stosowanie antybiotyków może prowadzić 
do zapobiegania bądź zmniejszania zjawiska lekooporno-
ści. Lekceważenie tego problemu może doprowadzić do sy-
tuacji, kiedy antybiotyki przestaną być skuteczne w swym 
działaniu i proste zakażenie może oznaczać wyrok śmier-
ci. Dlatego też środki przeciwdrobnoustrojowe należy sto-
sować wyłącznie w razie konieczności i zgodnie z najlep-
szymi praktykami.

Przyjmuj antybiotyki odpowiedzialnie,
gdyż mogą stracić skuteczność
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     WODA I RYBY
3 października komisja w składzie: Tomasz Kajetan Czarkowski (przewodniczący komisji), Ewa Szeryńska,

Mirosław Fesnak, wybrała najlepsze zdjęcia nadesłane w ramach konkursu fotograficznego „WODA I RYBY”.
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     WODA I RYBY
Rozstrzygnięcie Konkursu Fotogra�icznego

Głównym celem Konkursu jest pokazanie uroków warmińsko-mazurskich wód,
ich mieszkańców oraz promocja wiejskich terenów pojeziernych

i zrównoważonego korzystania z żywych zasobów wód.

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

Pierwsze miejsce przyznano pani Ka-
mili Wiśniewskiej-Hałce za zdjęcie „Na 
ryby!” (fot. 1). Drugie miejsce przyzna-
no pani Izabeli Kruszelnickiej za fo-
tografię „Płocie w rzece Krutyni” (fot. 
2). Natomiast trzecie miejsce zajęła praca 
pana Rafała Latosińskiego „Cisza jak 
ta” (fot. 3). 

Finaliści otrzymają dyplomy uznania 
oraz drobne upominki w formie cieka-
wych publikacji o tematyce ichtiologicz-
no-rybackiej. Podsumowanie konkursu 
i wręczenie dyplomów odbędzie się w 
dniu 14 listopada 2019 r. w Warmińsko-
-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolni-
czego z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Ja-

giellońskiej 91, 10-356 Olsztyn, podczas 
organizowanego przez Komisję Ochrony 
i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi 
PAN sympozjum „Zasoby ryb wód śród-
lądowych – problemy i nadzieje”. O do-
datkowych szczegółach poinformujemy 
laureatów drogą elektroniczną.

3 października komisja w składzie: Tomasz Kajetan Czarkowski (przewodniczący komisji), Ewa Szeryńska,

Mirosław Fesnak, wybrała najlepsze zdjęcia nadesłane w ramach konkursu fotograficznego „WODA I RYBY”.

Fot. 1. Kamila Wiśniewska-Hałka – „Na ryby!”

Fot. 2. Izabela Kruszelnica – „Płocie w rzece Krutyni” Fot. 3. Rafał Latosiński – „Cisza jak ta”
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Zdaję sobie sprawę, iż w typowym gospodarstwie rolnym 
zazwyczaj nie ma miejsca ani możliwości budowy i wykorzy-
stania większej powierzchni oraz większej liczby stawów w róż-
nych kategoriach. Dlatego też rolnikom poleca się niepełny cykl 
produkcyjny w jednym typie stawów, zazwyczaj w stawach to-
warowych, gdzie produkuje się rybę handlową. 

Taki typowy, pojedynczy, rybny staw ziemny powinien 
składać się z:
 grobli
 dna
 rowów odwadniająco

-osuszających

 łowiska
 mnichów
 rowów opaskowych

Grobla to inaczej wał ziemny otaczający powierzchnię stawu 
i zamykający wodę. Groblę usypujemy z materiału ziemnego po-
zostałego z budowy rowów oraz łowiska, ewentualnie z niwe-
lacji terenu. Najlepszym materiałem do budowy grobli jest zie-
mia piaszczysto-gliniasta, natomiast najgorszy materiał to słabo 
rozłożony torf oraz sypki piach. Prawidłowo wykonana grobla 
składa się z korony, podeszwy, skarpy wewnętrznej i zewnętrz-
nej (rys. 1). Wzniesienie korony nad poziomem wody powinno 
mieć wysokość od 0,5 m (małe stawy) do ponad 1 m (duże sta-
wy). Na małych stawach wystarczą groble o szerokości koro-
ny 1-2 m. Przy dużych obiektach, szczególnie jeśli po grobli od-
bywać się będzie transport kołowy, szerokość korony powinna 
wzrosnąć nawet do 4-5 m. Nachylenie skarp grobli zależy od 
jej wysokości, rodzaju materiału ziemnego oraz wielkości sta-
wu. Nachylenie mierzone stosunkiem wysokości grobli do rzu-
tu skarpy na podstawę powinno wynosić od 1:1,5 (magazyny, 
zimochowy) do nawet 1:4,5 (duże stawy towarowe) (Król 1986).

Rodzaj dna decyduje o wydajności naturalnej zbiornika. Po-
winno być wyprofilowane tak, aby łagodnie opadać od brzegów 
ku najgłębszemu miejscu, czyli łowisku. Rowy odwadniająco-
-osuszające mają za zadanie zbierać wodę z całego stawu, tak 
aby dno stawu zostało osuszone. Taki system składa się z ro-
wu głównego oraz rowów bocznych (rys. 2). Rów główny po-
winien biec najniższymi partiami dna do samego łowiska. Ro-
wy boczne powinny być płytsze od głównego. Łowisko powin-
no być najgłębszą partią stawu, powstałą z rozszerzonej, dol-
nej części głównego rowu osuszającego. Musi być na tyle duże, 
aby pomieścić spływającą ze stawu rybę. Dobrze budować ło-
wisko betonowe lub umacniać je deskami, co zapobiega znisz-
czeniu i ułatwia odłów. Mnichy to urządzenia hydrotechnicz-
ne pozwalające piętrzyć wodę w zbiorniku oraz regulować jej 
przepływ i poziom. Mnich wpustowy doprowadza wodę i jest 
zlokalizowany w górnej części stawu.

Mnich spustowy odprowadza wodę i zlokalizowany jest 
w najgłębszym miejscu. Dobrze, gdy oba mnichy leżą po prze-
kątnej stawu. Mnich składa się ze stojaka, leżaka, szandorów 
oraz innych elementów (rys. 3). Rowy opaskowe służą do chwy-
tania wody przesiąkającej ze zbiornika, chroniąc tereny sąsia-
dujące ze stawem. Niewielkie groble stawowe (fot. T.K. Czarkowski)

Rys. 2. Schemat rowów odwadniająco-osuszających stawu; 1 – rów 
główny, 2 – rowy boczne, 3 – mnich wpustowy, 4 – mnich spustowy

Rys. 3. Schemat budowy mnicha; 1 – stojak, 2 – leżak, 3 – daszek, 
4 – szandory (zastawki), 5 – jarzma spinające, 6 – listwa wzmacnia-
jąca, 7 – grobla

Chów i hodowla ryb w ziemnych stawach
typu karpiowego, cz. III
„Początkiem wrzechrzeczy jest woda” 
Tales z Miletu (635 – 543 p.n.e.)

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

Rys. 1. Poglądowy schemat budowy grobli; 1 – korona, 2 – skarpa 
odwodna, 3 – skarpa odpowietrzna, 4 – podeszwa, 5 – poziom wody
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Teren pod budowę gospodarstwa typu karpiowego powinien 
znajdować się w dolinie danego cieku i być w miarę płaski, ale za-
pewniający odpowiedni spadek jednostkowy, raczej nie mniejszy 
niż 1‰. Przy stawach ziemnych typu karpiowego zapotrzebowa-
nie na wodę jest mniejsze niż w przypadku systemów przepły-
wowych, jednakże planując obiekt karpiowy, trzeba znać mini-
malne ilości wody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
obiektu. Najwięcej wody potrzeba do zalania stawów, zapotrze-
bowanie takie obliczamy, sumując trzy rodzaje objętości, uzysku-
jąc tzw. objętość całkowitą (m3/ha) Vc = V1 + V2 + V3 (Król 1986): 
 V1 – objętość wody niezbędna do wypełnienia misy stawu 

(m3/ha) 
 V2 – objętość wody niezbędna do wypełnienia rowów sta-

wowych (m3/ha)
 V3 – objętość wody niezbędna do nasycenia gruntu (m3/ha)

Oprócz wody niezbędnej do samego zalewu stawów, po-
trzebna jest pewna ilość wody na pokrycie strat związanych 
z przesiąkaniem i parowaniem oraz woda bieżąca potrzebna 
do uzyskania przepływu (i związanego z nim odpowiedniego 
poziomu tlenu) w tzw. okresach krytycznych.

W zależności od ukształtowania terenu kompleks stawów 
ziemnych buduje się w trzech różnych typach (Wojda 2006): 
wąska dolina z doprowadzalnikiem biegnącym jednym brze-
giem doliny i odprowadzalnikiem biegnącym drugim brzegiem 
doliny (rys. 4 a), szeroka dolina o dwukierunkowym spadku 
poprzecznym z doprowadzalnikiem biegnącym najwyższym 
wzniesieniem doliny i odprowadzalnikami biegnącymi brzega-
mi doliny (rys. 4 b), szeroka dolina o spadkach dośrodkowych 
z doprowadzalnikami biegnącymi brzegami doliny i odprowa-
dzalnikiem biegnącym środkiem (rys. 4 c).

Nawet przy małych obiektach rybackich, jakimi są sta-
wy przyzagrodowe, warto dobrze zlokalizować i zaprojek-
tować zbiornik. Przystępując do budowy stawów, powin-
no się przestrzegać pewnych zasad, które pozwolą traf-
nie zlokalizować optymalne miejsce oraz uniknąć później-
szych niepowodzeń w produkcji. Pierwszą rzeczą, jaką na-
leży zrobić, jest wybór odpowiedniego terenu pod inwe-
stycję oraz wstępna ocena przydatności terenu do produk-
cji organizmów wodnych. Jest to pierwsza i najważniejsza 
część planowania, ponieważ jeśli na wstępie źle ocenimy 
teren, możemy w czasie budowy i produkcji natrafiać na 
wiele kłopotów i trudności, a pieniądze przeznaczone na 
inwestycję zostaną, kolokwialnie rzecz ujmując, wyrzuco-
ne w błoto. Jeśli sami nie czujemy się na siłach, by wstęp-
nie określić przydatność terenu dla inwestycji rybackiej, 
możemy zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy ta-
kiej oceny dokonają.

Najważniejszym czynnikiem określającym przydatność da-
nego terenu do chowu i hodowli ryb oraz limitującym produk-
cję, jest odległość ujęcia wody oraz ilość wody dopływająca do 
gospodarstwa w okresach najniższego stanu wód. Nie mniej 
ważna jest jakość wody. Przy lokalizacji obiektu należy wziąć 
pod uwagę także rodzaj podłoża, np. głębokie i słabo rozłożo-
ne torfy i luźne piaski właściwie dyskwalifikują teren i czynią 
nieopłacalną budowę obiektu stawowego. 

Po wykonaniu wstępnej oceny terenu, która załóżmy wypa-
dła pozytywnie, powinno się wykonać podstawową analizę ja-
kości wody oraz ocenić wielkość dyspozycyjnych przepływów, 
uwzględniając gospodarkę wodną w zlewni. Następnie ustalić 
ujęcia wody i wykonać pomiary geodezyjne. Po tych czynno-
ściach specjalista ichtiolog powinien opracować zalecany, ogól-
ny program produkcyjny (opracowanie założeń hodowlanych 
– plan produkcji rybackiej), dopiero następnie specjalista me-
liorant, hydrotechnik lub budowlaniec powinien sporządzić 
operat wodnoprawny oraz dokumentację techniczną obiektu, 
uwzględniając uwagi ichtiologa.

Źródła:
- Czarkowski T.K. 2013 – Przyzagrodowy staw rybny – najprostsza 
forma akwakultury – Wyd. WMODR 

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

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

- Król Cz. 1986 – Budownictwo rybackie – PWRiL, Warszawa
- Sawaszyński J., Kołder W. 1938 – Stawy wiejskie. Budowa i użyt-
kowanie – Nakładem PZUW, Warszawa

- Wojda R. 2006 – Karp. Chów i hodowla – Wyd. IRS, Olsztyn

Rys. 4. Schemat różnych typów budowli akwakultury ziemnej i roz-
rządu wody, w zależności od ukształtowania terenu wg Wojdy (2006); 
a – wąska dolina z doprowadzalnikiem biegnącym jednym brzegiem do-
liny i odprowadzalnikiem biegnącym drugim brzegiem doliny, b – sze-
roka dolina o dwukierunkowym spadku poprzecznym z doprowadzalni-
kiem biegnącym najwyższym wzniesieniem doliny i odprowadzalnika-
mi biegnącymi brzegami doliny, c – szeroka dolina o spadkach dośrod-
kowych z doprowadzalnikami biegnącymi brzegami doliny i odprowa-
dzalnikiem biegnącym środkiem; 1 – ciek główny, 2 – spiętrzenie, 3 – 
doprowadzalniki, 4 – odprowadzalniki, 5 – stawy, 6 – granica doliny.
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Żywność cały czas drożeje,
do końca roku taniej nie będzie
Zgodnie z najnowszą prognozą Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że wśród wszystkich państw Unii 
Europejskiej ceny najszybciej będą rosły w Polsce. Również sierpniowe dane o inflacji nie pozostawiają złudzeń – 
tempo wzrostu cen wpłynie na podwyżkę żywności, największą od maja 2011 r.

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

Według sondaży Polacy już odczuwają skutki rosnącej in-
flacji. Tradycyjny polski obiad, czyli schabowy z ziemniakami 
i kapustą, kosztuje o ponad 30% więcej niż rok temu. Najbar-
dziej zwyżkę cen odczują najubożsi, zdrożały (i mają zdrożeć) 
bowiem produkty, które dominują w ich koszykach i stanowią 
produkty pierwszej potrzeby.

W przyszłym roku, zgodnie z przewidywaniami MFW, 
wzrost cen osiągnie poziom 3,5% Jest to znaczna różnica w pro-
gnozie MFW, który raptem kilka miesięcy temu przewidywał, 
iż do 2024 r. inflacja osiągnie próg 2,5% Gdyby prognozy Fun-
duszu się sprawdziły, Polska miałaby najwyższy wzrost infla-
cji w całej Unii Europejskiej. 

Tegoroczna susza mocno dała się we znaki nie tylko na te-
renie Polski, ale również w większości krajów UE, mając nega-
tywny wpływ na zbiory warzyw oraz owoców. Detaliczne ce-
ny warzyw we wrześniu były o prawie 35% wyższe niż przed 
rokiem. Owoce zaś były o ponad 8% droższe niż przed rokiem. 
O niemal 25% podrożał cukier, mięso wieprzowe o niecałe 13%, 
pieczywo zaś o około 9% Najbardziej w ujęciu rocznym pota-
niało masło, za które w sierpniu br. płacono o 9,6% mniej niż 
w tym samym miesiącu zeszłego roku, a jaja były tańsze o 4,6%

Również prognozy rodzimych analityków, przeprowadzo-
ne na podstawie danych 6 banków dla „Rzeczpospolitej”, prze-
widują, iż do końca roku doświadczymy kolejnych podwyżek 
cen żywności. Analitycy wskazują, iż do końca listopada pod-

wyżki dotkną takich produktów jak: cukier, jaja, mięso, mle-
ko oraz rzepak.

Eksperci zgodnie przyznają, iż na wzrost cen m.in. mleka 
wpłynęły w tym roku upały, które pociągnęły z kolei za sobą 
niszczącą suszę. Zwierzęta dawały mniej mleka, co wyraźnie 
zmniejszyło produkcję mleka. Również na ilość mleka wpływ 
ma stała redukcja stad, która doprowadzić może do dalszego 
wzrostu cen mleka.

Analitycy przewidują, iż w IV kwartale nastąpi czasowy 
spadek skupu cen trzody chlewnej. Jednak cena pozostanie 
niezmiennie wysoka, by kolejnym okresie znowu wzrosnąć ze 
względu na dużą falę chińskiego eksportu trzody. Wysokie ce-
ny są również efektem konfliktu handlowego między China-
mi a USA.

Koniec roku może przynieść zaś znaczny spadek cen mięsa 
drobiowego. Wpłynąć na to może wzmożona produkcja w Eu-
ropie, możliwy silny popyt na drób w krajach trzecich oraz wy-
sokie ceny wieprzowiny.

Jeśli chodzi o ceny zboża, analitycy prognozują wzrost cen 
pszenicy i rzepaku (odpowiednio o 1,2% i 2,7%). Wzrost cen sta-
nowić może pokłosie m.in. gorszego sezonu w handlu unijną 
pszenicą, otwarcie rynku Arabii Saudyjskiej dla pszenicy z ba-
senu Morza Czarnego oraz obniżek cen kukurydzy na giełdach.

Analitycy przewidują, iż w I kwartale 2020 r. nastąpi apo-
geum wzrostu cen w Polsce.

Produkt Ceny w lipcu Prognoza cen
na koniec listopada Zmiana w procentach 

mleko (zł/hl) 130,16 139,3 7,0

pszenica (zł/dt) 67,58 68,4 1,2

drób zł/kg 4,04 3,8 -6,0

jaja (Zł/100 szt.) 30,60 32,6 6,4

trzoda chlewna (zł/kg) 5,64 5,6 -1,3

bydło (zł/kg) 6,22 6,2 0,4

rzepak (zł/t) 1578 1620 2,7

cukier (zł/t) 1880 1889 0,5

kukurydza (zł/dt) 69,60 62,4 -10,3

Źródło:Rzeczpospolita 
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Doradztwo w leśnym klimacie
W dniach 12-13 października br. na terenie Expo Mazury w Ostródzie odbyły się kolejne, największe w północno-
-wschodniej Polsce targi myśliwskie Hubertus Arena 2019.  Targi były połączone z XII edycją kiermaszu ogrodniczego 
Zielona Arena, której partnerem był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

mgr inż. Maria Suszko
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stoisko informacyjno-doradcze naszego ośrodka doskonale 
wpisywało się w scenerię wydarzenia. Specjaliści prezentowa-
li materiały informacyjne (broszury i ulotki) oraz udzielali po-
rad, między innymi w zakresie:
 innowacji w technologii produkcji rolniczej i ogrodniczej,
 możliwości korzystania z działań PROW 2014-2020, 
 organizacji i funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych. 

Degustowane były różne odmiany jabłek z gospodarstwa 
współpracującego z WMODR, Jana Dziadkiewicza z Sętala, któ-
re cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Zielona Arena to miejsce, gdzie różne firmy z całego kra-
ju oferowały zwiedzającym: krzewy i drzewa owocowe, na-
rzędzia, maszyny i akcesoria ogrodnicze, chemię ogrodniczą 

i nawozy, systemy i urządzenia nawadniające, małą architektu-
rę ogrodową, materiały roślinne i szkółkarskie, meble i oświe-
tlenie ogrodowe, rękodzieło, żywność regionalną i przyprawy.

Tegoroczne targi Hubertus Arena odbywały się pod honoro-
wym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mi-
nisterstwa Środowiska, wojewody warmińsko-mazurskiego 
i marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Wydarzenie zgromadziło bardzo dużo zwiedzających nie 
tylko z naszego regionu. Ponad 200 wystawców prezentowa-
ło się w scenerii leśnej z całym jej dobrodziejstwem flory i fau-
ny. Było to połączenie obchodów święta myśliwych i jeźdźców 
z targami branżowymi i profesjonalną edukacją dzieci i mło-
dzieży. Dużą atrakcją była krajowa wystawa psów myśliwskich.
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Operacja pn. „Innowacje w prowadzeniu
gospodarstwa ekologicznego”
W dniach 16-24 września 2019 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie wraz 
z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolni-
czego w Lubaniu oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie brał udział w wyjeździe 
studyjnym do Francji pn. „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego”.

mgr inż. Natalia Niska
Broker SIR

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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

Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Operacja była realizowana w ramach 
działania 5 KSOW: Poszukiwanie part-
nerów 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 ułatwienie tej współ-
pracy. Jej głównym celem była pomoc 
w utworzeniu potencjalnej grupy opera-
cyjnej dotyczącej rolnictwa ekologiczne-
go. Uczestnicy mieli okazję poznać się, 
wymienić doświadczeniami oraz pomóc 
w powstawaniu przyszłej grupy opera-
cyjnej na poziomie kraju, ponadregio-
nalnie.

Operacja realizowała trzy tematy:
 Upowszechnianie wiedzy w zakresie 

innowacyjnych rozwiązań w rolnic-
twie, produkcji żywności, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich, 

 Upowszechnianie wiedzy w zakresie 
tworzenia krótkich łańcuchów dostaw 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit dru-
gi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 
w sektorze rolno-spożywczym,

 Wspieranie tworzenia sieci współpra-
cy partnerskiej dotyczącej rolnictwa 
i obszarów wiejskich przez podnosze-
nie wiedzy w tym zakresie. 

Grupę docelową operacji stanowiło 
80 uczestników. Byli to rolnicy (przed-
siębiorcy rolni), którzy również są po-
tencjalnymi członkami grup operacyj-
nych, przedstawiciele instytucji działają-
cych na rzecz rozwoju rolnictwa, którzy 
będą przekazywać, upowszechniać wie-
dzę i doświadczenie na temat działania 
gospodarstw ekologicznych, jakie można 
wprowadzić innowacje w rolnictwie eko-
logicznym, jak również promować krót-
kie łańcuchy dostaw oraz osoby zaintere-

sowane produkcją ekologiczną z czterech 
województw: warmińsko-mazurskiego, 
mazowieckiego, pomorskiego i kujaw-
sko-pomorskiego. 

Uczestnicy wyjazdu wymienili się 
swoimi doświadczeniami, metodami, 
jakie stosują we własnych gospodar-
stwach ekologicznych, a ci, którzy in-
teresują się zmianą produkcji z kon-
wencjonalnej na ekologiczną, podnieśli 
świadomość, poszerzyli wiedzę doty-
czącą rolnictwa ekologicznego, jak rów-
nież poznali korzyści, jakie płyną z bu-
dowania sieci kontaktów. 

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się 
z francuskimi gospodarstwami ekolo-
gicznymi o produkcji zwierzęcej, jak i ro-
ślinnej, a także z panującymi tam zasa-
dami, metodami oraz instytucjami dzia-
łającymi na rzecz rolnictwa ekologicz-
nego, takimi jak: CIVAM, COOPERATI-
VE BVB, FRAB. Są one samofinansujący-
mi się strukturami, które w niewielkim 
stopniu korzystają z unijnych dofinanso-
wań, a niektóre wcale. Ich zadaniem jest 
zrzeszanie rolników, pomoc w tworze-
niu współpracy. 

Centra inicjatyw na rzecz waloryzacji 
rolnictwa i środowiska wiejskiego (CI-
VAM) to grupy rolników i mieszkańców 
wsi, którzy poprzez informacje, wymia-
nę i kolektywną dynamikę wprowadza-
ją innowacje na terytoriach. Opracowują 
inicjatywy, testują nowe praktyki (żywe 
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kampanie, autonomiczne i ekonomiczne 
systemy produkcji, wymiany na obsza-
rach wiejskich, tworzenie i utrzymanie 
działalności rolniczej i wiejskiej). 

Instytucja CIVAM, którą uczestnicy 
mieli okazję odwiedzić, to krajowa fede-
racja grup regionalnych i federacji. Jest to 
także pełnoprawne stowarzyszenie, któ-
re prowadzi własne projekty. Zapewnia 
cztery główne funkcje:
 Promowanie inicjatyw i wartości sieci;
 Wzajemna wymiana i wymiana z róż-

nymi partnerami;
 Strukturyzacja i animacja sieci;
 Koordynacja głównych tematów. 

Sieć CIVAM (Centra Inicjatyw na 
Rzecz Ulepszenia Rolnictwa i Środo-
wiska Wiejskiego) jest stowarzyszonym 
podmiotem rozwoju rolnictwa i obsza-
rów wiejskich, który od ponad 50 lat pra-
cuje nad kampaniami na rzecz życia i so-
lidarności. Jego specyfika opiera się na:
 Odniesieniu do humanistycznych 

wartości edukacji powszechnej, otwar-
tości, 

 Niezbędnym miejscu rolników i miesz-
kańców wsi w ewolucji praktyk rolni-
czych i rozwoju obszarów wiejskich, 

 Roli grup w innowacji w sieci, 
 Wymianie i udostępnianiu między mo-

deratorami sieci oraz pracy z wieloma 
i różnorodnymi partnerami, która zachę-
ca do rozpowszechniania licznych inicja-
tyw w ramach CIVAM i poza nimi.

Wizja CIVAM dotycząca rozwoju rol-
nictwa i obszarów wiejskich opiera się na 
wiedzy, doświadczeniach i energii rolni-
ków i mieszkańców terytoriów, które uzu-
pełniają i wzbogacają uzyskane wyniki 
badań naukowych i porad technicznych.

Świat rolniczy i wiejski stoi w obliczu 
wielu złożonych problemów (zanieczysz-
czenie wody, erozja gleby, utrata różno-
rodności biologicznej, ciągły spadek liczby 
pracowników rolnych, niestabilność go-
spodarcza). Aby odpowiedzieć na te wy-
zwania, CIVAM (Centrum Inicjatyw na 
rzecz Ulepszenia Rolnictwa i Środowiska 
Wiejskiego) w sieci eksperymentuje po-
przez konsolidację postępu poprzez roz-

powszechnianie oraz wzmocnienie soju-
szy z podmiotami społecznymi i środowi-
skowymi. Jedną z mocnych stron CIVAM 
jest utrzymanie lokalnych grup umoż-
liwiających rozpowszechnianie i odna-
wianie pomysłów, inicjatyw i projektów. 

Animacja grup przez pracowników 
i dobre funkcjonowanie szefa sieci to 
dwie ważne dźwignie sprzyjające inicja-
tywom (z grup), doceniające je i pomna-
żające (jest to rola sieci CIVAM i federacji). 

Kolejną poznaną instytucją jest CO-
OPERATIVE BVB. Jest to sieć BVB, która 
organizuje marketing ekologicznej pro-
dukcji mięsa. BVB urodziła się na pod-
stawie pierwszej umowy między rzeźni-
kiem a hodowcą. Od 1991 r. sieć BVB two-
rzy połączenia z rzeźniami, przetwórca-
mi i sieciami sklepów ekologicznych. Ich 
kryteria produkcji należą do najbardziej 
wymagających na rynku. BVB wspiera 
hodowców, aby w razie potrzeby stop-
niowo spełniali te kryteria. 

W sektorze BVB mięso sprzedawane 
jest w 100% ekologiczne i musi pochodzić 
z gospodarstw produkujących wyłącznie 
ekologiczne produkty.

We Francji modelem innowacyjności 
są gospodarstwa działające w zrówno-
ważonym systemie rolnym, takie, któ-
re osiągają więcej przy mniejszych na-
kładach, a ich funkcjonowanie opiera się 
na harmonii ze środowiskiem natural-
nym. Zastosowanie precyzyjnych tech-
nologii i sprzętu to tylko jeden z klasycz-
nych aspektów innowacyjności. Spraw-
dzająca się aktualnie w rolnictwie bio 
we Francji innowacyjna metoda opiera 
się na autonomii (samowystarczalności) 
w gospodarstwie, którą uczestnicy mie-
li okazję poznać.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w rozwój obszarów wiejskich.”

Potencjał rozwoju obszarów wiejskich
w województwie warmińsko-mazurskim
8 października br. podczas konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Doradców na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Uniwersytetem Warmińsko-
-Mazurskim w siedzibie WMODR dyskutowano o tym, jak pobudzić obszary wiejskie w woj. warmińsko-mazurskim.

dr hab. inż. Zbigniew Brodziński
prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Konferencja dotyczyła podsumowa-
nia badań obejmujących różne sfery życia 
społeczno-gospodarczego warmińsko-
-mazurskiej wsi, które realizowane by-
ły w 2019 roku w ramach operacji „Nie-
wykorzystane potencjały rozwoju zrów-
noważonego obszarów wiejskich w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim”. Ope-
racja była wspófinansowana ze środków 
UE w ramach Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich PROW 2014-2020. 

W konferencji licznie uczestniczy-
li przedstawiciele nauki, przedsiębior-
cy, samorządowcy oraz doradcy, a także 
młodzież akademicka. Wprowadzeniem 
do tematu konferencji było wystąpienie 
dyrektora Centrum Doradztwa Rolni-
czego w Brwinowie Ireneusza Drozdow-
skiego, który mówił o roli i znaczeniu 
współpracy jako czynnika stymulującego 
rozwój innowacji, z wykorzystaniem po-
tencjałów na obszarach wiejskich.

Celem prowadzonych badań by-
ło wskazanie możliwości stymulowa-
nia zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim 
z wykorzystaniem mało rozpoznanych 
potencjałów, takich jak usługi ekosyste-
mowe, energooszczędność, rozwiązania 
zmniejszające presję na środowisko w rol-
nictwie, zintegrowany system produkcji 
i przetwórstwa żywności ekologicznej, 
OZE oraz planowanie i zarządzanie roz-

wojem lokalnym. Przyczynkiem do pod-
jęcia badań było poszukiwanie takich roz-
wiązań, które mogą przyczynić się do roz-
woju obszarów wiejskich, o czym powie-
dział Zbigniew Brodziński.

W prezentowanych podczas konfe-
rencji wynikach badań wskazano na 
wiele ważnych obszarów, specyficznych 
dla regionu, które są pomijane, a tym 
samym mało rozpoznane. W tej grupie 
uwarunkowań prezentujący wskazywa-
li na niewykorzystane potencjały obej-
mujące m.in.: 
 rozwój usług ekosystemowych i dzia-

łania na rzecz energooszczędności bu-
dynków mieszkalnych, 

 rozwiązania zmniejszające presję na 
środowisko ze strony opakowań „nie-
biodegradowalnych”,

 usprawnienie organizacji systemu pro-
dukcji i przetwórstwa w systemie eko-
logicznym,

 wykorzystanie potencjału inwestycyj-
nego gmin w zakresie odnawialnych 
źródeł energii,

 sprawność w zakresie realizacji poli-
tyki przestrzennej na poziomie gmin-
nym w odniesieniu do obszarów rol-
niczych, a także udziału społeczności 
lokalnej w formułowaniu tej polityki,

 skoordynowanie wsparcia instytucjo-
nalnego, które może się przyczynić do 
poprawy wykorzystania ww. poten-
cjałów na obszarach wiejskich.

 Usługi ekosystemowe to ogólnie 
wszelkie korzyści uzyskiwane ze śro-
dowiska przez gospodarkę, społeczno-
ści i gospodarstwa domowe. Koncepcja 
usług ekosystemowych pozwala anali-
zować i obrazować związki pomiędzy 
środowiskiem a systemem społecz-
no-gospodarczym. W prowadzonych 
badaniach skoncentrowano uwagę na 
małych zbiornikach wodnych. Na ob-
szarze woj. warmińsko-mazurskiego 
występują liczne mniejsze zbiorniki, 
tzw. oczka wodne, których liczba sza-
cowana jest na ok. 40% ogólnej liczby 
jezior w regionie. Jednak z racji nie-
wielkich powierzchni stanowią jedynie 
3% ogólnej ich powierzchni. Inną gru-
pę wód, którą w województwie można 
zaliczyć do małych zbiorników wod-
nych, stanowią ziemne stawy rybne 
(o łącznej powierzchni 1836 ha). Two-
rząc wyjątkowo dogodne siedliska dla 
wielu gatunków roślin i zwierząt, sta-
wy te stanowią szczególnie ważny ele-
ment obszarów chronionych, w tym 
obszarów Natura 2000. Znaczna re-
tencja, możliwość regulacji przepły-
wu wody, a także zdolność do wiąza-
nia biokomponentów generuje szereg 
korzyści z istnienia stawów, jakie uzy-
skuje gospodarka wodna.

 Największymi „konsumentami” 
energii są budynki mieszkalne, któ-
re odpowiadają za ok. 40% jej zuży-
cia. Energooszczędność budynków jest 
więc problemem pojawiającym się na 
styku budownictwa – kwestii miesz-
kaniowych i ochrony środowiska. Po-
trzeba poznania zjawiska wynika 
z założeń Pakietu energetyczno-kli-
matycznego na lata 2021-2030 przyjęte-
go przez kraje UE w 2014 r. w ramach 
polityki w zakresie klimatu i energii 
do 2030 r. Jednym z realizowanych 
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celów jest zwiększenie o co najmniej 
27% efektywności energetycznej. Do-
tyczy to przede wszystkim budynków 
mieszkalnych. Zwiększenie efektywno-
ści energetycznej przynosi korzyści fi-
nansowe (niższe rachunki za ogrzewa-
nie), środowiskowe (zmniejszenie zuży-
cia surowców energetycznych, możli-
wość włączenia OZE, zmniejszenie za-
nieczyszczenia powietrza) i społeczne 
(poprawa komfortu cieplnego, ograni-
czenie zjawiska ubóstwa energetyczne-
go, korzyści zdrowotne). 

 Rolnictwo jest gałęzią gospodarki, 
która zużywa duże ilości opakowań 
produkowanych z pochodnych ropy 
naftowej. Często nie można poddać 
ich recyklingowi i trafiają one na skła-
dowiska odpadów po każdych zbio-
rach, zanieczyszczając tym samym 
środowisko. Alternatywą mogą być 
biotworzywa. Te oferowane dla rol-
nictwa są obecnie na rynku w zniko-
mej ilości. Trwają jednak prace badaw-
cze skoncentrowane nad problemem 
opracowania takich opakowań z wy-
korzystaniem surowców roślinnych. 
Badania dotyczyły producentów ta-
kich tworzyw. 

 Ważną kwestią jest niewykorzystany 
potencjał gospodarstw rolnych, zaj-
mujących się produkcją ekologicz-
ną. Szacuje się, że jest takich gospo-
darstw w naszym województwie ok. 
3,5 tys., które gospodarują na łącznej 
powierzchni ok. 100 tys. ha. Rosnące 
zainteresowanie konsumentów żyw-
nością wysokiej jakości sprawia, że po-
pyt na tego typu produkty general-
nie rośnie. Województwo warmińsko-
-mazurskie, mimo że jest predestyno-
wane do rozwoju produkcji żywności 
o wysokiej jakości, nie wykorzystu-
je tej szansy. W wielu przypadkach 
gospodarstwa ekologiczne nie są po-
wiązane z rynkiem, a znacząca część 
produkcji ekologicznej nie jest sprze-
dawana na rynku jako „certyfikowa-
na”. Przedmiotem prowadzonych ba-

dań było wskazanie barier uaktywnie-
nia potencjału gospodarstw ekologicz-
nych w kontekście możliwości odpo-
wiedniego zagospodarowania plonu, 
rozwoju przetwórstwa i dystrybucji.

 Województwo warmińsko-mazurskie 
dysponuje znacznymi zasobami tzw. 
energii odnawialnej, jednak wyko-
rzystanie tych zasobów jest szacowa-
ne na bardzo niskim poziomie wyno-
szącym 345 MW, co stanowi ok. 2,8% 
całego potencjału. Istnieje zatem po-
trzeba efektywniejszego zarządzania 
bezpieczeństwem energetycznym na 
szczeblu lokalnym, w tym pośrednio 
do obniżenia kosztów związanych 
z wykorzystaniem energii. 

 Kolejny temat badawczy dotyczył zde-
finiowania kompetencji samorządów 
lokalnych (gminnych) w zakresie za-
gospodarowania przestrzeni rolniczej 
(polityki rozwoju), które to kompeten-
cje wynikają przede wszystkim z tzw. 
władztwa planistycznego umocowa-
nego w przepisach o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. Cha-
otyczna i nieskoordynowana polityka 
przestrzenna, szczególnie w otocze-
niu miast oraz na terenach atrakcyj-
nych pod względem krajobrazowym 
prowadzi do degradacji cennych ob-
szarów rolniczych i przyrodniczych. 
Powoduje również szereg konfliktów 
na styku terenów rolniczych i terenów 
inwestycyjnych. We wstępnych bada-
niach dotyczących przestrzeni woje-
wództwa, stwierdzono niską aktyw-
ność samorządów gminnych w for-
mułowaniu celów polityki przestrzen-
nej na poziomie strategicznym oraz 
bardzo niską na tle wyników krajo-
wych aktywności w wykorzystywa-
niu podstawowych instrumentów pla-
nistycznych w zarządzaniu obszara-
mi wiejskimi. Dodatkowo zaobserwo-
wać można niski poziom partycypa-
cji społecznej w formułowaniu poli-
tyki przestrzennej na różnych szcze-
blach. W przeciwieństwie do prze-

strzeni miejskiej, obszary wiejski ce-
chują się niskim poziomem zaintereso-
wania podmiotów użytkujących prze-
strzeń, co wynika zarówno z poziomu 
świadomości, jak i zdecydowanie róż-
nej struktury własnościowej.

 Na optymalne wykorzystanie ww. po-
tencjałów ma wpływ bezpośrednia 
lub pośrednia aktywność samorzą-
dów różnych szczebli oraz innych 
instytucji i partnerstw (w tym LGD 
i LGR) uczestniczących w procesie 
opracowywania i wdrażania strate-
gii i programów o charakterze roz-
wojowym. Ze względu na małe roz-
poznanie wskazanych problemów 
brakuje inicjatyw pozwalających na 
wdrażanie korzystnych dla środo-
wiska przedsięwzięć, stymulujących 
zrównoważony i trwały rozwój spo-
łeczno-gospodarczy obszarów wiej-
skich na terenie naszego wojewódz-
twa. Ważnym do rozwiązania proble-
mem pozostaje zatem możliwość za-
inspirowania przedstawicieli instytu-
cji uczestniczących w procesie progra-
mowania zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich (w tym głównie 
samorządów lokalnych, LGD i LGR) 
na rzecz wdrażania nowych, niestan-
dardowych potencjałów dynamizują-
cych ten proces. Uświadomienie po-
trzeb może prowadzić do poprawy 
sprawności planowania i zarządza-
nia strategicznego w jednostkach sa-
morządu terytorialnego.

Raport z badań będzie dostępny na 
stronach internetowych Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, Stowarzysze-
nia Doradców na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich oraz Warmińsko-
-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. 
Wyniki badań będą również opu-
blikowane w postaci zwartej mono-
grafii, która ukaże się w 2020 roku.
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„Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach 
PROW 2014-2020 (obszar nawadniania w gospodarstwie)
Nowy program pomocy z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy 
przed skutkami suszy. Wnioski można składać w terminie do 22 listopada 2019 r. Kolejne nabory wniosków będą 
ogłaszane cyklicznie.

dr inż. Paweł Urbanowicz
Starszy specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

mgr inż. Marzena Szymańska
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Giżycko

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy m.in.:

 są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi:
 gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha i nie 

więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, 
pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, grun-
tów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub 

 nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w za-
kresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumie-
niu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, 

 prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych.

Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo wynosi maksy-
malnie 100 tys. zł. i nie mniej niż 15 tys. zł. do:
 50% kosztów kwalifikowalnych; 
 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji re-

alizowanej przez „młodego rolnika”, 
 jednak nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zo-
stały poniesione od dnia, w którym został złożony wnio-
sek o przyznanie pomocy, i jeżeli realizacja zestawienia rze-
czowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu zo-
stała rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przy-
padku kosztów ogólnych – od 1 stycznia 2014 r., zgodnie 
z przepisami ustawy określającymi konkurencyjny tryb wy-
boru wykonawcy.

Koszty kwalifikowalne:

 wykonanie ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospo-
darstwie, w tym studni lub zbiorników,

 zakup nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do pobo-
ru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyski-
wania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji 
do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów 
nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem,

 budowa, zakup lub instalacja elementów infrastruktury 
technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, 
w tym zakup i instalacja urządzeń do pozyskiwania energii 
ze źródeł odnawialnych,

 zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na po-
trzeby nawadniania w gospodarstwie,

 opłaty za patenty lub licencje, 
 koszty ogólne, tj. związane z przygotowaniem i realizacją 

operacji – w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych 
kosztów kwalifikowalnych.

Koszty ogólne kwalifikowalne:

 przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szcze-
gólności: 
 kosztorysów, 
 projektów architektonicznych lub budowlanych, 
 operatów wodnoprawnych, 
 ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, 
 dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, 
 wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, 
 projektów technologicznych; 

 sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego; 
 związane z kierowaniem robotami budowlanymi; 
 opłaty za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia śro-

dowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. 

Dodatkowe warunki kwalifikowalności
wynikające z art. 46 rozp. UE 1305/2013:

 minimalna potencjalna oszczędność wody (10%) – w przypad-
ku, gdy inwestycja dotyczy ulepszania instalacji nawadniającej,

 faktyczna (efektywna) oszczędność wody – dotyczy inwesty-
cji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych 
lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody 
w odpowiednim planie gospodarowania wodami w dorze-
czu określony został jako mniej niż dobry, 

 brak znaczącego negatywnego oddziaływania na środowi-
sko – w przypadku, gdy operacja dotyczy powiększenia net-
to nawadnianego obszaru.
Potencjalna oszczędność wody musi przełożyć się na efektyw-

ne (faktyczne/rzeczywiste/realne) zmniejszenie zużycia wody 
w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na stanie ilościo-
wym wód mniej niż dobrym. Rzeczywiste zmniejszenie zuży-
cia wody musi wynieść połowę potencjalnej oszczędności wody. 

Pomoc będzie przysługiwać według kolejności ustalonej 
przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. 

Punkty będą przyznawane za realizację operacji:

 obejmujących inwestycje ulepszające istniejące instalacje na-
wadniające, 

 obejmujących inwestycje, które doprowadzą do powiększenia 
netto nawadnianego obszaru i są połączone z inwestycjami 
w istniejącą instalację nawadniającą na stanie wód mniej niż 
dobrym,

 na obszarach gmin, w których wystąpiła susza, 
 przez podmioty, które realizują zobowiązania rolno-środo-

wiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020.
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Punkty przyznaje się na podstawie
następujących kryteriów wyboru:

 jeżeli operacja dotyczy inwestycji ulepszającej istniejące insta-
lacje nawadniające lub elementy infrastruktury nawadniają-
cej (art. 46 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013):

 jeżeli operacja dotyczy inwestycji, która doprowadzi do po-
większenia netto nawadnianego obszaru i jest połączona 
z inwestycją w istniejącą instalację nawadniającą lub element 
infrastruktury nawadniającej (art. 46 ust. 6 akapit pierwszy 
rozporządzenia 1305/2013*): 

* Jeżeli inwestycja ma wpływ na jednolite części wód powierzchnio-
wych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody zo-
stał w odpowiednim planie gospodarowania wodami w dorzeczu 
określony jako mniej niż dobry: 
a) inwestycja zapewnia efektywne zmniejszenie zużycia wody na po-
ziomie inwestycji wynoszące co najmniej 50% potencjalnej oszczęd-
ności wody możliwej dzięki tej inwestycji, 

b) w przypadku inwestycji pojedynczego gospodarstwa rolnego inwe-
stycja, która doprowadzi również do zmniejszenia całkowitego zu-
życia wody w gospodarstwie rolnym sięgającego co najmniej 50% 
potencjalnej oszczędności wody możliwej na poziomie inwestycji. 
Całkowite zużycie wody w gospodarstwie rolnym obejmuje wodę 
sprzedawaną przez gospodarstwo rolne. 

 jeżeli operacja ma być realizowana w gminie, na obszarze której 
w okresie od 2007 r. do 2018 r. w każdym roku wystąpiła susza 
dla upraw ziemniaków, chmielu, warzyw gruntowych, krzewów 
owocowych, drzew owocowych, truskawek lub roślin strączko-
wych, przyznaje się 15 punktów, a w przypadku gdy susza 
dla tych upraw wystąpiła nie w każdym roku w tym okresie – 
punkty przyznaje się proporcjonalnie do liczby lat, w których 
w tym okresie na obszarze tej gminy wystąpiła taka susza;

 jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy realizuje 
zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie:
 jednego z pakietów lub wariantów, w ramach działania 

„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 – przyznaje się 1 punkt,

 co najmniej dwóch z pakietów lub wariantów, w ramach 
działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 – przyznaje się 2 punkty.

Dodatkowe zobowiązania:

Beneficjent będzie zobowiązany do wykazania faktyczne-
go zmniejszenia zużycia wody na poziomie inwestycji w pią-
tym roku od dnia wypłaty płatności końcowej lub na podsta-
wie średniej liczonej z 5 lat od dnia wypłaty płatności końco-
wej w przypadku realizacji inwestycji na stanie wód mniej niż 
dobrym) oraz zainstalowania i utrzymywania przez 5 lat sys-
temu pomiaru wody umożliwiającego mierzenie zużycia wody 
w odniesieniu do wspieranej inwestycji.

Informacje dotyczące jednolitych części wód powierzch-
niowych i podziemnych są dostępne:
• serwis geoportal lub hydroportal, 
• http://apgw.gov.pl/pl/II-cykl-informacje-ogolne Plany gospodaro-

wania wodami na obszarze dorzecza (PGW) których aktu-
alizacja została przyjęta w formie rozporządzeń przez Radę 
Ministrów PGW w dniu 18 października 2016 r. – nadrzęd-
ne akty prawne regulujące działania w gospodarce wodnej 
w latach 2016-2021.

Źródło:
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na opera-
cje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1584).

- www.arimr.gov.pl (broszura informacyjna – obszar nawadniania w go-
spodarstwie)

W przypadku,
gdy do tej inwestycji:

współczynnik
potencjalnej

oszczędności wody
Punkty

mają zastosowanie wa-
runki określone w art. 
46 ust. 4 akapit dru-
gi rozporządzenia nr 
1305/2013,

powyżej 50% 10

powyżej 25%
i nie więcej niż 50% 8

powyżej 10%
i nie więcej niż 25% 6

nie mają zastosowa-
nia warunki określone 
w art. 46 ust. 4 akapit 
drugi rozporządzenia 
nr 1305/2013

powyżej 50% 8

powyżej 25%
i nie więcej niż 50% 6

powyżej 10%
i nie więcej niż 25% 4

Współczynnik potencjalnej oszczędności wody Punkty

50% 8
25% i nie więcej niż 50% 6
10% i nie więcej niż 25% 4
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Rozwój przedsiębiorczości
– rozwój usług rolniczych
„Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” to typ operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z PROW na lata 2014-2020, do którego drugi nabór wniosków odbywa 
się w terminie od 7 października do 20 listopada 2019 r.

mgr inż. Maria Suszko
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 Jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organiza-
cyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub spółką cywil-
ną, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, wykonuje 
działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla 
gospodarstw rolnych wymienionych w wykazie określonym 
w załączniku do rozporządzenia;

 Jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu;
 Wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej 

jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku 
do rozporządzenia przez okres co najmniej dwóch lat po-
przedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomo-
cy (do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia pro-
wadzenia tej działalności);

 Nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 
2007-2013;

 Ma nadany numer identyfikacyjny.

Pomoc będzie udzielana w formie refundacji części ponie-
sionych przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji 
– do 50% kosztów i nie więcej jak 500 tys. zł na jednego bene-
ficjenta w okresie realizacji programu na rozwinięcie działal-
ności gospodarczej wykonywanej w zakresie następujących ko-
dów Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję ro-

ślinną,
 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i ho-

dowlę zwierząt gospodarskich,
 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Koszty kwalifikowalne:

 Zakup lub związane z umową leasingu, zakończonego prze-
niesieniem prawa własności: nowych maszyn, narzędzi lub 
urządzeń do produkcji rolnej, 
 w tym:

• przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, 
pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygo-
towywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, 
kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych 
w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowy-
wania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,

• ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, 
ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,

 aparatury pomiarowej i kontrolnej,
 sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do 

zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających ste-
rowanie procesem świadczenia usług;

 Wdrożenie systemu zarządzania jakością;
 Raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu, nie-

przekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa 
w ww. pkt 1. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy 
na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie 
później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

 Opłaty za patenty i licencje;
 Ogólne (dotyczące przygotowania biznesplanu) 10% pozo-

stałych kosztów kwalifikowalnych (do wysokości kwoty 10 
tys. złotych netto).

Kryteria wyboru operacji wg uzyskanych punktów:

 innowacyjność (2 pkt),
 realizacja usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń 

i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na 
środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań nisko-
emisyjnych (2 pkt),

 operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnie-
niu agrarnym (0-3 pkt),

 podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach 
PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworze-
nie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju” i odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach ww. działań (2 pkt).

W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, 
o kolejności przysługiwania pomocy decyduje kwota wnio-
skowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu 
pomocy ma operacja:
 z niższą wnioskowaną kwotą pomocy, a w przypadku ta-

kiej samej liczbie punktów,
 przez dłużej wykonującego działalność gospodarczą w za-

kresie co najmniej jednego z rodzajów działalności gospo-
darczej określonych w załączniku do rozporządzenia. 
Kolejność przysługiwania pomocy, łącznie dla 15 woje-

wództw (odrębnie dla woj. mazowieckiego), będzie podana 
do publicznej wiadomości na stronie www.arimr.gov.pl.
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Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
– terminy planowane do 31.12.2019 r.
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru

wniosków*
ROZWÓJ GOSPODARSTW 

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

30.09. – 29.10.2019 r.

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

29.03. – 28.06.2019 r.
28.10. – 22.11.2019 r.

3. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”** 15.04. – 31.05.2019 r.
28.10. – 13.12.2019 r.

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

28.12.2018 r. – 25.02.2019 r.
grudzień 2019 r.

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

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

28.02. – 29.03.2019 r.
31.05 – 29.06.2019 r.

7. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ opera-
cji „Premie dla młodych rolników” 31.05. – 29.06.2019 r.

8. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” – nabór obszar a, b, c 29.03. – 27.05.2019 r.

9. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” – nawodnienia w gospodarstwie 25.09. – 22.11.2019 r.

10. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” 
typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF 28.06. – 27.07.2019 r.

11.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produk-
cji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” 

marzec 2019 r.
do 31.12.2019 r.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ 
operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF 30.08. – 28.09.2019 r.

13. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ 
operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF 30.09. – 29.10.2019 r.

14. 
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ opera-
cji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – dla rolników zajmujących się lub podejmujących dzia-
łalność w ramach rolniczego handlu detalicznego 

3.01. – 01.03.2019 r.
21.11. – 20.12.2019 r.

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

grudzień 2019 r.
– styczeń 2020 r.

16. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”, typ operacji Roz-
wój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych 07.10. – 20.11.2019 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
17. Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” listopad 2019 r.

18. Poddziałanie „Wsparcie z korzystania z usług doradczych” listopad 2019 r.

19. Działanie „Współpraca” listopad/grudzień 2019 r.

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

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

21. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producen-
tów na rynku wewnętrznym”****

29 listopada 2019 r.
27 stycznia 2020 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

22. Podddziałanie Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla 
środowiska 02.10. – 12.11.2019 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Nabory będą przeprowadzane cyklicznie.
*** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).
**** W ramach naboru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym 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 poz. 1235), preferowane będą operacje dotyczące produkcji paszy dla zwie-
rząt gospodarskich realizowane przez podmioty wykorzystujące do tej produkcji surowce niebędące genetycznie zmodyfikowanymi organizmami do użytku paszowego.
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46

porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1778. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 
1 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wy-
płaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w tar-
gowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 
lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie in-
westycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultu-
ry i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019r., poz. 
1704. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 września 2019 r. 

 z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie 
zwierząt gospodarskich. Dz.U. z 2019 r., poz. 1730. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 25 września 2019 r. 

 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpra-
ca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 1732. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 11 września 2019 r. 

 z dnia 5 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub 
ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronny-
mi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskie-
go pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, 
w których są utrzymywane świnie. Dz.U. z 2019 r., poz. 1766. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 września 2019 r. 

 z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przed-
siębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności 
pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 1773. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 19 września 2019 r.

 z dnia 11 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje 
zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ra-
mach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobie-
gawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopo-
dobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klima-
tycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 1814. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 9 października 2019 r.

 z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwesty-
cje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich war-
tość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 1852. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2019 r. 

 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowych wyma-
gań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji 
producentów. Dz.U. z 2019 r., poz. 1854. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 1 października 2019 r. 

 z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz 
warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych ob-
szarów. Dz.U. z 2019 r., poz. 1866. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 3 października 2019 r. 

 z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatno-
ści bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1867. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 
października 2019 r. 

 z dnia 18 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 1890. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 19 października 2019 r. 

 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet 
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesia-
nie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rol-
ne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2007-2013 za 2019 r. Dz.U. z 2019 r., poz. 1910. Rozporządze-
nie weszło w życie z dniem 16 października 2019 r.

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolite-
go tekstu ustawy o środkach ochrony roślin. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1900. 

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 
września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadze-
nia szkoleń z zakresu ich stosowania. Dz.U. z 2019r., poz. 1826. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 sierpnia 2019

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 
września 2019 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajo-
wego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie. M.P. z 2019 r., poz. 860

 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wysoko-
ści miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, cho-
robowe i macierzyńskie w IV kwartale 2019 r. M.P. z 2019 r., 
poz. 834.
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Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
wsi Warmii i Mazur
W bieżącym roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach operacji 
KSOW pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi warmińskiej” realizował konkurs pn. „Najciekawsza 
zagroda warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury regionalnej”.

mgr inż. Aneta Długokęcka
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przedmiotem konkursu była zagro-
da warmińska z zachowaniem tradycyj-
nego charakteru architektury regional-
nej w budownictwie historycznym lub/ 
i współczesnym. Działanie skierowane 
było do mieszkańców obszarów wiej-
skich Warmii, rolników posiadających 
w swojej zagrodzie obiekt/wnętrze lub 
obejście zaaranżowane w ciekawy spo-
sób, z zachowaniem elementów archi-
tektury regionalnej Warmii. Zgłaszane 
były zarówno obiekty historyczne, jak 
i obiekty nowoczesne, o formach i kon-
strukcji nawiązujących do tradycji regio-
nu Warmii.

Cele konkursu:

 Podniesienie jakości turystycznej wsi 
warmińskiej obfitującej w bogatą sto-
larkę i oryginalne zdobnictwo.

 Promowanie pomysłów aranżacji za-
gród wiejskich z zachowanymi ele-
mentami architektury regionalnej 
Warmii.

 Wymiana doświadczeń oraz dobrych 
praktyk w zakresie estetycznego urzą-
dzania zagród wiejskich, w szczegól-
ności z zachowanymi elementami ar-
chitektury regionalnej Warmii.

 Zachęcenie mieszkańców terenów 
wiejskich do dbałości o piękno i este-
tykę swojego otoczenia oraz zaszcze-
pienie w ludziach idei promowania 
dziedzictwa kulturowego.

 Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniej-
szych i najciekawszych zagród war-
mińskich z zachowanym tradycyjnym 
charakterem architektury regionalnej.

Przebieg konkursu:

W ramach pierwszego etapu prac 
przewidzianych regulaminem konkur-
su komisja wskazała 10 obiektów spo-
śród 20 zagród warmińskich zgłoszo-
nych do konkursu. W kolejnym etapie 
zostały poddane lustracji, w wyniku 
której komisja wyłoniła i nagrodziła 
laureatów:

I miejsce – Elżbieta Sobka, gmina Sta-
wiguda

II miejsce – Janina Krajewska, gmi-
na Purda

III miejsce – Kamila i Mieczysław Da-
dunowie, gmina Gietrzwałd 

Konkurs cieszył się dużym zaintereso-
waniem, dlatego pragniemy poinformo-
wać, że w przyszłym roku Warmińsko-
-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go z siedzibą w Olsztynie planuje zorga-
nizować drugą edycję konkursu ukazu-
jącego dobre praktyki zachowania trady-
cyjnej architektury regionalnej, tym ra-
zem na terenie Mazur.

Mimo że w tej chwili we wsiach domi-
nuje architektura murowana, dużo wcze-
śniej domy były w większości drewnia-
ne. Na początku XX w. pojawiło się wie-
le budynków posiadających elementy tra-
dycyjnej architektury lokalnej, jednak ce-
chą charakterystyczną było przenoszenie 
elementów typowych dla architektury 
drewnianej do budynków murowanych. 
Chętnie wykorzystywano różnego rodza-
ju podcienia. Podcienia szczytowe często 
umieszczano z obu stron budynku, pod-
cienia narożne i wnękowe przetwarzano 
w formy murowane. Również ganki drew-
niane przybierały charakterystyczną formę 
ganków otwartych, pozbawionych rozbu-
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To znak, że produkt jest z Polski
Coraz więcej konsumentów przy zakupie żywności kieruje się jej pochodzeniem. Dużym ułatwieniem w tym zakresie 
jest oznaczanie produktów znakiem „Produkt polski”, który daje jasną informację, że artykuły rolno-spożywcze ozna-
czane w ten sposób pochodzą z Polski.

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

Przepisy dotyczące jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych określa-
ją jednolite kryteria dotyczące dobrowol-
nego umieszczania informacji „Produkt 
polski”. Oznakowanie artykułu rolno-
-spożywczego będącego produktem nie-
przetworzonym może zawierać informa-
cję „Produkt polski”, jeżeli produkcja pod-
stawowa odbyła się na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, a w przypadku:
 mięsa – jeżeli zostało pozyskane ze 

zwierząt urodzonych na terytorium 
Polski oraz których chów i ubój odby-
ły się w naszym kraju;

 produktów pochodzenia zwierzęcego 
innych niż mięso – jeżeli zostały pozy-
skane od zwierząt, których chów od-
bywa się także na terytorium Polski.
Produkty przetworzone uzyskane 

w wyniku przetworzenia produktów nie-
przetworzonych, dla których można sto-
sować informację „Produkt polski”, mu-
szą ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom:
 ich przetworzenie odbyło się na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej;

 wszystkie ich składniki nieprzetwo-
rzone spełniają wymagania wskaza-
ne powyżej dla produktów nieprze-
tworzonych, które mogą zostać ozna-
kowane informacją „Produkt polski”;

 inne niż wskazane wyżej składniki 
nie mogą przekraczać 25% łącznej ma-
sy wszystkich składników w chwili 
ich użycia do wyprodukowania tego 
produktu (z wyłączeniem użytej wo-
dy) oraz składników tych nie można 
zastąpić takimi samymi składnikami, 
które zostały wyprodukowane na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podmiot, który będzie chciał w ozna-

kowaniu podać informację o spełnianiu 
powyższych kryteriów, może to zrobić 
albo poprzez umieszczenie informacji 
„Produkt polski”, albo poprzez umiesz-
czenie znaku graficznego zawierającego 
tę informację. Znakowanie produktów 
marką „Produkt polski” jest dobrowolne 
i nie wymaga żadnej rejestracji. 

Wybór produktów z tym znakiem da-
je pewność, że została wyprodukowana 
w kraju i z rodzimych surowców. Dzięki 

tak oznakowanej żywności konsumen-
ci wspierają polskich producentów oraz 
krajową gospodarkę i rolnictwo. Wy-
bór żywności z oznaczeniem „Produkt 
polski” w efekcie przyczynia się do bu-
dowania patriotyzmu konsumenckiego 
i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.

Źródła:
- Ustawa z dnia 4 grudnia 2016r. o zmianie 
ustawy o jakości handlowej artykułów rol-
no-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2007)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w spra-
wie wzoru znaku graficznego zawierającego 
informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2148) 

- www.gov.pl/web/rolnictwo/produkt-polski
- www.polskasmakuje.pl/produkt-polski

dowanej dekoracji snycerskiej, wspartych 
na rzeźbionych słupach. Typowe było sto-
sowanie odeskowanych szczytów, ewen-
tualnie konstrukcji szkieletowej, nierzad-
ko wzbogaconych tradycyjnym, masyw-
nym i bogato zdobionym pazdurem. 

Cechy wyróżniające budownictwo 
mazurskie to przede wszystkim:
 chaty drewniane w rzucie prostokąt-

nym, budowane na zrąb, kryte słomą, 
trzciną lub gontem;

 domy z podcieniem szczytowym;
 domy z różnorodnymi gankami, we-

randami;
 okna w kształcie prostokąta, zamknię-

te prosto lub łukiem odcinkowym;
 okiennice z wycięciami o dekoracyj-

nych formach;
 drzwi umieszczone w ścianie wzdłuż-

nej budynku, często poprzedzone 
schodami;

 domy z czerwonej cegły lub tynkowa-
ne z dwuspadzistym dachem krytym 
dachówką ceramiczną;

 zdobnicze elementy snycerskie, np. de-
koracyjnie wycinane listwy lub płyci-
ny, ażurowe elementy przesłaniające 
partę szczytu budynku, pazdury;

 oddzielne położenie budynku miesz-
kalnego i zabudowań gospodarczych.

Właścicieli budynków historycznych 
lub nowoczesnych położonych na obsza-
rze Mazur, posiadających w bryle budyn-
ku elementy charakterystyczne dla ar-
chitektury regionu, już teraz zapraszamy 

do wzięcia udziału w naszym konkursie. 
Więcej informacji w miesięczniku „Bieżą-
ce Informacje” w I kwartale 2020 roku. 

Zachęcamy do śledzenia naszej stro-
ny internetowej www.wmodr.pl, na któ-
rej znajdą państwo aktualne informacje 
z działalności WMODR z s. w Olsztynie.

Źródła:
- Liżewska, Tradycyjne Budownictwo Wiej-
skie na Warmii i Mazurach, Stowarzysze-
nie WK „Borussia” Olsztyn 2007

Zagroda mazurska w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku
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By przetrwać zimę, sięgnij po malinę
Jeszcze 30 lat temu maliny były owocem sezonowym. Zwykle owocowały w lipcu i zbierano je mniej więcej przez kilka 
tygodni. To samo dotyczyło malin typowo dzikich. Od jakiegoś czasu z obfitości tych wartościowych owoców możemy 
korzystać dużo dłużej. Pojawiły się odmiany powtarzające owocowanie, które dostarczają aromatycznych i zdrowych owo-
ców nawet do pierwszych przymrozków.

inż. Marianna Staszewska 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Szczytno

Owoce maliny gromadzą mnóstwo wartościowych związ-
ków leczniczych, które pomagają o wiele szybciej pokonać zi-
mowo-wiosenne infekcje. Na uwagę zasługuje m.in. kwas sa-
licylowy, bo to właśnie dzięki niemu mają działanie przeciw-
zapalne, rozgrzewające i przeciwbólowe. Znajdujemy w nich 
jeszcze ważny kwas elagowy, odznaczający się zdolnością nisz-
czenia wirusów, co potwierdziły badania naukowe. Nie zapo-
minajmy, że maliny to bogata skarbnica witaminy C, zdecy-
dowanie przyspieszającej zdrowienie po przebyciu przeziębie-
nia czy grypy oraz wzmacniającej organizm.

W ziołolecznictwie oprócz owoców stosuje się także liście 
maliny. Te najlepiej pozyskiwać z krzewów rosnących w la-
sach lub ogródkach, gdzie w ogóle nie stosuje się ani nawo-
zów sztucznych, ani środków chemicznych. Zbierać je należy 
w czerwcu i lipcu, a następnie suszyć w przewiewnym miej-
scu (nie na słońcu). Trzeba jeszcze koniecznie wspomnieć, że 
kwiaty maliny są nadzwyczaj chętnie oblatywane przez pszczo-
ły, bo dostarczają im zarówno pyłku, jak i nektaru na smacz-
ny i niezwykle poszukiwany w kuracjach zimowych miód. 
Jest to wspaniały lek dla dzieci i osób starszych, bo ma lubia-
ny smak i delikatny aromat, a ponadto ma podobne właściwo-
ści, co najlepsze przetwory z owoców maliny. Jego kolor jest 
zwykle ciemnobursztynowy.

Owoce i liście malin są nieocenionym lekiem napotnym 
i rozgrzewającym, pisał już o tym przed wiekami wielki grec-
ki lekarz Hipokrates. Po sok, przecier, herbatki z suszu owo-
ców i liści malin najczęściej sięgamy zimą, ponieważ stanowią 
sprawdzony środek na wszystkie choroby przebiegające z go-
rączką. Warto wiedzieć, że po zastosowaniu tych leków trze-
ba zaraz położyć się do łóżka – wtedy ich działanie napotne 
i rozgrzewające jest dużo skuteczniejsze. 

Przetwory i leki z malin łagodzą także bóle reumatyczne, 
gośćcowe, wywoływane stanem zapalnym stawów, bóle kręgo-
słupa oraz zimowe łamanie w kościach z przeziębienia i gry-
py. Mają też działanie przeciwzapalne i wirusobójcze (war-
to je podawać także w grypie). Herbatka z suszu malinowe-
go bądź z kwiatostanów lipy z dodatkiem soku z tych owo-
ców łagodzi albo usuwa bóle głowy, także te wywoła-
ne stanem zapalnym zatok, przeziębieniem czy gry-
pą. Zielarz franciszkanin Grzegorz Sroka co ro-
ku obowiązkowo robił na własny użytek sok 
z owoców malin. Pił go potem często 
z herbatą lub przegotowaną wo-
da, aby uchronić się przed zi-
mowymi infekcjami. W je-
go osobistej apteczce za-
wsze znajdował się cały 
zapas butelek z tym aro-
matycznym specjałem.

Sok przygotowany metodą ojca Grzegorza

Składniki: dojrzałe owoce maliny,
cukier (najlepiej trzcinowy).
Przygotowanie:
Z 1 kg przebranych owoców malin wycisnąć partiami sok 

przez czyste lniane płótno. Do otrzymanego soku wsypać cu-
kier (połowę objętości, którą zajmuje sok) i powoli doprowa-
dzić do wrzenia. Gotować nie dłużej niż 5-7 minut, na końcu 
delikatnie zebrać pianę. Wrzący sok przelać do szczelnych bu-
telek i jeszcze pasteryzować w temperaturze około 80°C przez 
15 minut. Z resztek owoców przygotować zdrowy kompot do 
bezpośredniego spożycia.

Można też sok zrobić inaczej:
 Wycisnąć sok z owoców malin przez sokowirówkę, dodać cu-

kier, zagotować jak poprzednio i pasteryzować w butelkach.
 Owoce malin zmiksować, przetrzeć przez plastikowe sito, 

a uzyskany sok przelać do wysokiego naczynia, by się ustał. 
Następnie ostrożnie zlać niezmętniały sok, dodać cukier, za-
gotować i pasteryzować jak poprzednio. Z resztek owoców 
i przecieru można przygotować równie zdrowy kompot.
Na 1 szklankę należy przeznaczyć 1-2 łyżki gęstego soku (lub 

nawet więcej). Napoje z sokiem zaleca się podawać dzieciom 
i dorosłym kilka razy dziennie, a już koniecznie tuż przed uło-
żeniem ich do snu. Pamiętajmy, że skuteczniejsze działanie na-
potne i rozgrzewające uzyskuje się po wypiciu dobrze ciepłego 
napoju z tym sokiem tuż po położeniu się do ciepłej pościeli.

Źródła:
- Zbigniew T. Nowak, Naturalne antybiotyki z Bożej apteki
- Zbiór materiałów z własnej biblioteki
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Budowanie sieci partnerstw w zakresie organizacji 
rynku żywności regionalnej i ekologicznej
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w partnerstwie z Uniwersytetem War-
mińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 24-26 września 2019 r. zorganizował konferencję połączoną z wyjazdem 
studyjnym. Operacja została zrealizowana w ramach dwuletniego programu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

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

Celem operacji było nawiązanie sieci kontaktów i współpra-
cy pomiędzy producentami rolnymi, producentami i przetwór-
cami żywności regionalnej i ekologicznej bądź zainteresowa-
nymi produkcją żywności regionalnej i ekologicznej, przedsta-
wicielami jednostki naukowej, doradztwa rolniczego oraz pod-
miotami wspierającymi rozwój rynku żywności regionalnej 
i ekologicznej. Ponadto celem przedsięwzięcia był transfer wie-
dzy i innowacji, a także dobrych praktyk w zakresie organi-
zacji rynku żywności regionalnej i ekologicznej przyczyniający 
się do integracji i współpracy w tworzeniu krótkich łańcuchów 
dostaw żywności w celu zawiązania partnerstwa i tworzenia 
grup operacyjnych ubiegających się o wsparcie w ramach dzia-
łania „Współpraca”. 

W przedsięwzięciu udział wzięła 25-osobowa grupa uczestni-
ków, a wśród nich producenci rolni działający w systemie rolnic-
twa ekologicznego oraz będący w okresie konwersji na rolnictwo 
ekologiczne, producenci żywności regionalnej, przedstawiciele 
jednostki naukowej, podmiotów wspierających rozwój rynku 
żywności regionalnej i ekologicznej oraz doradztwa rolniczego. 

Operacja została zrealizowana w formie konferencji połączo-
nej z wyjazdem studyjnym. Część stacjonarna odbyła się w sali 
konferencyjnej WMODR w Olsztynie. Część wyjazdowa odby-
ła się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i mało-
polskiego w formie wizyt w podmiotach prezentujących dobre 
praktyki organizacji rynku żywności regionalnej i ekologicznej.

| CZĘŚĆ STACJONARNA |
Konferencję powitaniem uczestników otworzyła Małgorzata 

Micińska-Wąsik, zastępca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Następ-
nie zostały zaprezentowane tematyczne wystąpienia:
 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiej-

skich oraz Działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-
2020 – dr inż. Rodian Pawłowski, wojewódzki koordynator 
SIR, WMODR w Olsztynie 

 Współpraca w zakresie produkcji, przetwórstwa i sprze-
daży szansą rozwoju rynku żywności regionalnej i eko-

logicznej – dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. 
UWM, dr Dominika Jakubowska, Wydział Nauk Ekono-
micznych, UWM w Olsztynie

 Formalno-prawne aspekty organizacji krótkiego łańcucha 
dostaw żywności – dr Jacek Michalak, Wydział Nauk Eko-
nomicznych, UWM w Olsztynie

 Ekonomiczne aspekty integracji w łańcuchu żywnościowym 
– formy i źródła finansowania – Arkadiusz Tabaka, Centrum 
Innowacji i Transferu Technologii, UWM w Olsztynie

| CZĘŚĆ WYJAZDOWA |
Podczas wizyty studyjnej w województwie warmińsko-ma-

zurskim i małopolskim uczestnicy odwiedzili cztery podmioty:

Zajazd Tusinek w Rozogach
(województwo warmińsko-mazurskie)

Rodzinne gospodarstwo rolne o wielokierunkowej działal-
ności w ramach krótkich łańcuchów dostaw zgodnie z zasa-
dą „od pola do stołu”. Stanowi kompleks powiązanych ze so-
bą działalności: gospodarstwo rolne (produkcja roślinna i zwie-
rzęca), przetwórnia mleka krowiego i koziego, restauracja, część 
hotelowa, sklep farmerski oraz zagroda edukacyjna. Produkta-
mi przetwórni są: mleko zsiadłe będące produktem tradycyj-

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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

Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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nym wpisanym na ministerialną listę produktów tradycyjnych, 
śmietana i masło, sery twarogowe krowie, sery dojrzewające 
z mleka krowiego i koziego. Produkty trafiają do restauracji, 
na potrzeby wyżywienia gości hotelowych, a także sklepu far-
merskiego. Sklep farmerski z regionalnymi produktami to ogni-
wo dopełniające dotarcie do konsumenta końcowego. Znajdują 
się tutaj produkty nieprzetworzone i przetworzone z własnego 
gospodarstwa, jak również od innych lokalnych producentów.

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej
(województwo małopolskie)

Ośrodek edukacyjny powstały z inicjatywy Lokalnej Gru-
py Działania Dunajec – Biała, należy do Stowarzyszenia „Gru-
pa od rolnika”, które zajmuje się systemem sprzedaży bez-
pośredniej żywności ekologicznej znanej pod marką Paczka-
odRolnika.pl. Stanowi przykład grupowej formy działalności 
i partnerstwa w zakresie powiązań lokalnych rolników z kon-
sumentami w ramach krótkich łańcuchów dostaw żywności 
w oparciu o lokalne produkty regionalne i ekologiczne, tra-
dycje ludowe, rzemiosło i rękodzieło. Zajmuje się także koor-
dynacją dystrybucji produktów lokalnych, dbaniem o wize-
runek ich producentów, wsparciem i koordynacją działania 
podmiotów zajmujących się ich wytwarzaniem oraz dystry-
bucją. Organizowane są tutaj: warsztaty, seminaria, szkole-
nia, kursy, konferencje czy wystawy. Na terenie obiektu znaj-
duje się sklepik z produktami pochodzącymi od lokalnych 
producentów z Małopolski.

Inkubator Kuchenny w Zakrzowie
(województwo małopolskie)

Pierwszy w Polsce inkubator przetwórstwa lokalnego po-
wstały z inicjatywy podjętej przez Fundację Partnerstwo dla 
Środowiska w Krakowie w ramach projektu realizowanego ze 

środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy za-
angażowaniu Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywio-
łów”. Celem działalności jest rozwój przetwórstwa rolno-spo-
żywczego oraz budowanie marki w oparciu o lokalne produk-
ty żywnościowe poprzez wspomaganie ich rozwoju, promocji 
i sprzedaży. Lokalni rolnicy, małe firmy, osoby i organizacje 
zainteresowane przetwórstwem rolno-spożywczym i gastrono-
mią mogą wynajmować pomieszczenia, wyposażenie kuchni 
oraz chłodnię w celu wyrobu oraz przechowywania wytwo-
rzonych przez siebie produktów. Jest miejscem działania lokal-
nych firm cateringowych oraz spółdzielni socjalnej „Smaki Go-
ścińca”. Pełni również funkcję szkoleniowo-doradczą dla rolni-
ków i małych wytwórców. 

Gospodarstwo Pstrąg Ojcowski w Ojcowie
(województwo małopolskie)

Tradycja hodowli pstrągów potokowych w sercu Ojcow-
skiego Parku Narodowego sięga lat 30. ubiegłego wieku. Po-
wstanie jednej z pierwszych w regionie pstrągarni datuje się 
na rok 1935. W późniejszym okresie stawy były przeznaczo-
ne do neutralizacji. Dopiero w 2014 r. zostały wydzierżawio-
ne z inicjatywy obecnych właścicielek. Ich celem było odtwo-
rzenie naturalnego potencjału hodowli pstrąga potokowego, 
przywrócenie jego świetności oraz hodowli pstrąga, a także 
stworzenie miejsca przeznaczonego na wypoczynek oraz kon-
sumpcję. Obecnie to rodzinne gospodarstwo rybackie zajmu-
jące się hodowlą pstrąga potokowego, propagowaniem świa-
domego i etycznego chowu oraz edukacją w zakresie historii 
regionu oraz tradycji kulinarnych. Serwowany w gospodar-
stwie pstrąg ojcowski jest produktem tradycyjnym wojewódz-
twa małopolskiego wpisanym na ministerialną listę produk-
tów tradycyjnych.
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Gęsina nie tylko na świętego Marcina
„Na świętego Marcina lepsza gęś niż zwierzyna”, „Dzień św. Marcina dużo gęsi zarzyna”, „Na świętego Marcina 
najlepsza gęsina, patrz na piersi, patrz na kości, jaka zima nam zagości”. To staropolskie przysłowia zachęcają do 
powrotu tradycji jedzenia mięsnych dań z gęsi.

lic. Maria Kapuścińska 
Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki 

Dawniej tłusta, dorodna gęś królowa-
ła na polskich stołach. Zajadano się nią 
od św. Marcina, czyli 11 listopada, przez 
święta Bożego Narodzenia, aż do końca 
karnawału. Podawana była w różnych 
postaciach. Mięso pieczono lub wędzono 
i układano w kamiennych garnkach. Aby 
się nie psuło, zalewano je tłuszczem gę-
sim i przechowywano w zimnych piwni-
cach. W późniejszym okresie była już we-
kowana w słoikach. Jej obecność na sto-
le świadczyła o zamożności gospodarza. 
Z biegiem czasu została wyparta przez 
mięso z kurczaka i indycze.

Konsumpcja gęsiny na polskim ryn-
ku spożywczym jest na bardzo niskim 
poziomie, mimo że nasz kraj jest jed-
nym z największych producentów i eks-
porterów gęsiny w Europie. Jednak moż-
na zauważyć stopniowy wzrost spożycia 
tego mięsa również u nas. Wszechobec-
na moda na zdrowe odżywianie spra-
wia, że gęś jak najbardziej znajduje tu 
swoje miejsce. 

Przede wszystkim gęsina jest bardzo 
zdrowym mięsem, o czym decyduje spo-
sób chowu i żywienia tych zwierząt. Mię-
so z gęsi charakteryzuje się ciemnoczer-
woną barwą. Ma wyjątkowe walory sma-
kowe i zdrowotne. Jest delikatne w sma-
ku, a tuż po upieczeniu ma bardzo przy-
jemny, intensywny aromat. Mimo że jest 
kaloryczne i tłuste, to można je uznać za 
jedno z najzdrowszych mięs. Paradoksal-
nie, to właśnie tłuszcz stanowi najwięk-
szą zaletę tego mięsa. Gęsina jest źró-
dłem wielu cennych witamin – A, E, B1, 
B2, D, PP oraz składników mineralnych: 
potasu, fosforu, magnezu, żelaza, cynku. 
To bogactwo pełnowartościowego białka 
oraz nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych, w tym tak ważnych dla naszego 
zdrowia omega-3 i omega-6. Kwasy te 
wpływają m.in. na obniżenie poziomu 
złego cholesterolu (LDL) we krwi, a tak-
że podwyższenie dobrego (HDL), wspo-
magają pracę mózgu, chronią przed cho-
robą niedokrwienną serca, zawałem, uda-
rem i nadciśnieniem. Natomiast tłuszcz 
z gęsi zwiększa wydolność organizmu, 

ma właściwości afrodyzjakalne. Ma sil-
ne działanie rozgrzewające i od wieków 
jest stosowany jako naturalny lek na bó-
le pleców i stawów. Natomiast na infek-
cje górnych dróg oddechowych zalecane 
jest picie mieszanki składającej się z ły-
żeczki ciepłego smalcu z gęsi i łyżeczki 
miodu rozpuszczonego w pół szklanki 
ciepłego mleka. 

Gęś przypadnie do gustu nawet naj-
bardziej wybrednym smakoszom, pod 
warunkiem, że będziemy umieli ją wła-
ściwie przygotować oraz kupimy mięso 
z młodej gęsi. Gęsina dobrze smakuje na 
przykład z duszoną modrą kapustą lub 
pieczonym burakiem. Doskonale łączy 
się także z klasycznymi dodatkami (pie-
czonymi lub gotowanymi ziemniakami, 
kopytkami, pyzami, a także z kaszami).

Rumiana gęś pieczona w całości

Składniki: gęś 4-5 kg, 1 kg jabłek, 2 po-
marańcze, majeranek (ilość według uzna-
nia), główka czosnku, sól, pieprz.

Sposób przygotowania:
Gęś dokładnie wymyć w środku i na 

zewnątrz. Usunąć pozostałości piór. Osu-
szyć ręcznikiem papierowym. Usunąć 
tłuszcz od strony kupra (nie wyrzucać, 
przetopić na smalec). Natrzeć solą i pie-
przem w środku i na zewnątrz. Czosnek 
posiekać, wymieszać z majerankiem, do-
kładnie natrzeć tylko w środku (nie po-
sypujemy z wierzchu ziołami, bo mogły-
by się przypalić). Odstawić w chłodne 
miejsce na kilka godzin, najlepiej dobę. 
Jabłka obrać, usunąć gniazda 
nasienne, pokroić na ćwiart-
ki, wymieszać z przyprawa-
mi. Napakować wnętrze gę-
si jabłkami. Zaszyć nitką lub 
spiąć wykałaczkami otwór.

Gęś ułożyć w naczyniu 
piersiami do dołu, przy-
kryć, wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 190°C, piec 
przez 2 godziny. Po tym cza-
sie odlać dużą część wytopio-
nego tłuszczu. Piec kolejną 
godzinę. Następnie zmniej-

szyć temperaturę do 180°C, odkryć gęś, 
przewrócić na plecy (piersiami do góry), 
obłożyć ćwiartkami jabłek i plastrami po-
marańczy. Piec już bez przykrycia przez 
około 1,5-2 godziny (dobrze jest podlewać 
co jakiś czas bulionem z odrobiną wyto-
pionego tłuszczu). Ostatnie parę minut, 
o ile trzeba, można włączyć funkcję do-
piekania od góry.

Zrazy z piersi gęsi

Składniki: 1 podwójna pierś z gęsi, 
1 cebula, 2 kiszone ogórki, 2 marchew-
ki, ćwierć selera, kawałek boczku, 2 łyż-
ki mąki, przyprawy (sól, pieprz), pół li-
tra bulionu warzywnego, tłuszcz gęsi do 
smażenia.

Sposób przygotowania:
Pierś z gęsi pociąć na plastry, następ-

nie rozbić na cienkie płaty, posolić i po-
sypać pieprzem. Cebulę, paprykę, ogór-
ki i boczek pokroić w cienkie słupki uło-
żyć po jednym na każdym płacie mię-
sa, zwinąć i spiąć wykałaczkami. Obto-
czyć w mące i obsmażyć na rozgrzanym 
tłuszczu ze wszystkich stron. Przełożyć 
do garnka razem z pokrojoną w słupki 
marchewką i selerem, zalać bulionem. 
Dusić pod przykryciem około 50 minut.

Źródła:
- Wszystko o gęsi i gęsinie, czyli… ansery-
styczne kulinaria i kulturalia, Redakcja: 
Edward Gigilewicz, Krystyna Ziejewska, 
Szwarcenowo 2010 Iławskie Stowarzysze-
nie Producentów Gęsi

- www.portalspozywczy.pl
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
 Sprzedam wycinak do kiszonki, noże ruchome w 100% spraw-

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

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

ścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
 Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
 Sprzedam – prasa do słomy kostka Z 224/1 rok 1989 w dobrym 

stanie. Tel. 790 414 714.
 Gospodarstwo rolne w miejscowości Wodukajmy (gm. Sępopol) 

o pow. 12 ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdu-
ją się: dom jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym 
(72 m2), obora (253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42 
m2). Istnieje możliwość kupna samego siedliska (budynki) usy-
tuowane na pow. gruntów od 0,90 ha do 1,36 ha (jedna bądź 
dwie działki ewidencyjne) lub samej ziemi ornej w jednym ka-
wałku 9,9 ha (dwie działki ewidencyjne). Tel. 508 323 512.

 Kombajn Volvo ze ścinaczem słomy, silnik Perkinsa 4 cylindry, 
heder 2,5 m. Rozsiewacz do wapna RCW-3. Tel. 509 025 920.

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

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

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

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

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

 Kombajn BIZON Z056 (szerokie koła, rok prod. 1984, stan 
idealny), ciągnik Zetor 12045 (z przednim napędem), roz-
rzutnik obornika dwuosiowy (prod. polskiej), śrutownik bi-
jakowy (silnik 11 kW). Tel. 552 448 189 (dzwonić wieczorem), 
gm. Lelkowo.

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

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

 Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (sprawną) – 
cena 22 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 zawiesza-
ne 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator 
oraz kopaczkę gwiaździstą jednorzędową. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 668 478 407.

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

 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.

 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.

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

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

 Zapisy na drób: kurki odchowane: żółtonóżka (kwiecień), Te-
tra, Mesa, Bangkok, Leghorn (maj). Drób wodny: pisklęta, 
kaczki: pekin francuski, kaczka piżmowa, gęś kołudzka (ma-
rzec – najniższa cena, maj), pisklęta i indyki kolorowe (maj, 
czerwiec). Kurki odchowane cały rok. Kaczki nieodchowane. 
Tel. 604 194 791.

 Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
 Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwity 

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

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

 Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie sta-
cje paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ści-
nacz zielonek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619, 
518 867 456.

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

 Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) – 7,5 m. Tel. 503 509 932.
 Maszt podnoszący wózka widłowego MANITOU udźwig

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

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

KUPIĘ:
 Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formow-

nicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.
 Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siew-

nik zbożowy, ciągnik Zetor i przyczepę Pronar. Tel. 790 318 118.
 Rozsiewacz Amazone, pług Kverneland Amarol 4-skibowy, 

opryskiwacz Pilmet ciągany od 2-2,5 tys. l i kosiarkę bijakową. 
Tel. 511 924 809.

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

 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie. 
Tel. 724 133 999.

 Byczki opasowe do dalszego chowu do 150 kg. Tel. 603 820 720.
 Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540 

lub Ursus 1224. Rozsiewacz do nawozów i przyczepę rolniczą. 
Pług Famarol wahadłowy lub pług obrotowy. Tel. 511 907 139.

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

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

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

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

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

 DZIAŁDOWO,

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

tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

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

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

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

 OLSZTYN 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2019 r.

reklama na okładce kolor:

     II, III str. – 1 000 zł netto

     IV str. – 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

     format A4 – 800 zł netto

     format 1/2 A4 – 500 zł netto

     format 1/4 A4 – 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 - 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

     Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 500 zł netto

     Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto 

     Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto

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

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

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 30 listopada 2019 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
 1. Rasa bydła mięsnego

 2. „Modna” roślina dwupienna

 3. Wystaje też z butów

 4. Coroczne targi myśliwskie

 5. Złośliwie o lekarzu

 6. Pozytywne nastawienie

 7. Na św. Marcina

 8. Moda

 9. Z nią przetrwasz zimę

10. Apatia

11. 2 listopada

12. Gad rzeczny

13. Babcine na chleb

14. Opoka

15. Wzór

16. Ścienny lub biurkowy

17. Taryfa
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APLIKACJA 
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

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 termi-
nach upływu atestu opryskiwacza oraz polis ubezpie-
czeniowych maszyn, narzędzi i nieruchomości,

 weźmiesz udział w konkursach wiedzy rolniczej, 
a także wyrazisz swoją opinię w ankietach.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z TWOIM DORADCĄ WMODR

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
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Aplikacja 365Pocket –  
mój cyfrowy dzienniczek rolnika w smartfonie!

Pobierz już teraz:

łatwe dokumentowanie, indywidualne analizy, 
zawsze i wszędzie!


