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znajdziesz producentów rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz zawsze świeże i najwyższej
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Szanowni Państwo!

Wkrótce zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Święta Bożego Narodzenia mają
w naszym kraju szczególne znaczenie i oprawę. Zanim podzielimy się opłatkiem,
wygaśmy wszelkie waśnie i spory.
Święta to czas pojednania, miłości i nadziei. To też puste miejsce przy stole
zostawione dla niespodziewanego gościa.
Cieszmy się z obfitości tego stołu, z tradycyjnych dań i specjałów kuchni
polskiej, z różnorodności i bogatego dziedzictwa kulinarnego. To dzięki Wam –
Rolnikom mamy bogactwo żywności i poczucie bezpieczeństwa.
Życzę Państwu udanych Świąt Bożego Narodzenia wśród najbliższych.
Wzniosłych przeżyć duchowych i radości z narodzin Zbawiciela.
Niech nadchodzący 2022 rok obdarzy Państwa wieloma łaskami bożymi,
zdrowiem i pomyślnością.

Henryk Kowalczyk,
Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu,
chwil wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek,
by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera.
Wielu budujących myśli, zdrowia i energii potrzebnej do osiągnięcia
wszystkich zamierzonych celów oraz wspaniałego Nowego Roku, obfitującego
w pasmo sukcesów!

Dyrekcja oraz Pracownicy WMODR z siedzibą w Olsztynie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wielu
radosnych chwil – przeżywanych wśród najbliższych, w rodzinnej atmosferze. Niech Boża Dziecina
umacnia nas w wierze, rozpala miłość i napełnia nadzieją, a także błogosławi i obdarza łaskami.
Życzę również, by wyjątkowy czas Wigilijnej Wieczerzy pozostawił w nas pokój i wzajemną życzliwość.

Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości, refleksji, podsumowań oraz planów
na nadchodzący Nowy Rok. Życzę, by pierwsza gwiazda na wigilijnym niebie była dla nas wszystkich
zapowiedzią spokojnego, dobrego, pełnego wzajemnej życzliwości i miłości Nowego 2022 Roku, aby był to
czas szczęśliwy i obfitujący w powodzenia zarówno osobiste, jak i wspólne. Niech wróci do nas wreszcie
normalność, a zdrowie nigdy nie opuszcza. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!

Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wszystkim mieszkańcom Warmii, Mazur i Powiśla życzymy wesołych, rodzinnych świąt Bożego
Narodzenia, a w nadchodzącym 2022 roku przede wszystkim zdrowia i samych owocnych inwestycji!

Dyrekcja i Pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Cicha noc, święta noc, jakiż w tobie dzisiaj cud, w Betlejem dziecina Święta wznosi w górę swe rączęta
błogosławi lud. Radosnych Świąt spędzonych w gronie rodzinnym oraz wszelkiej pomyślności w Nowym
Roku 2022 wszystkim rolnikom, ich rodzinom oraz pracownikom instytucji działających na rzecz rolnictwa
i edukacji życzy

Dyrekcja Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie wraz ze współpracownikami

Drodzy Czytelnicy! Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie pokój, miłość i radość,
zdrowie, które jest podstawą, ciepłe myśli o bliskich oraz wytchnienie od codziennych obowiązków…
A Nowy 2022 Rok obdaruje pomyślnością, szczęściem, satysfakcją i bezpieczeństwem w pracy.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzy

Dyrekcja oraz pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Olsztynie

wiadomości z województwa

Polski Ład dla polskiej wsi
Krzysztof Guzek

Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Upraszczamy przepisy. Dzięki temu wystarczające będzie
zgłoszenie nowego zbiornika do nadzoru wodnego, bez konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
Bezpłatne miejsca do handlu rolniczego w miastach

Dopłaty powyżej średniej unijnej
dla małych i średnich gospodarstw
Polscy rolnicy przez długi czas konkurowali w Unii Europejskiej na nierównych zasadach. Polski Ład to zmieni. Małe i średnie gospodarstwa otrzymają dodatek, który pozwoli
zwiększyć dopłatę do hektara.
To bardzo ważny krok – większość polskich gospodarstw będzie korzystała z dopłat na poziomie powyżej średniej unijnej.
Przejście na emeryturę rolniczą
bez konieczności przekazania gospodarstwa
Zmieniamy zasady dotyczące zawieszania wypłaty emerytur rolniczych w przypadku niezaprzestania prowadzenia
działalności rolniczej. Już od 2022 r. rolnik emeryt, który nie
może zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej ze względu na brak chętnych do przejęcia lub posiadania gospodarstwa rolnego, będzie mógł nadal prowadzić działalność rolniczą w tym gospodarstwie. Świadczenie nie ulegnie zawieszeniu maksymalnie przez 10 lat od nabycia prawa do emerytury rolniczej.
Nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników
Klęski żywiołowe to największe zagrożenie dla pracy rolników. Dlatego, każdy gospodarz będzie mógł skorzystać z nowego systemu ubezpieczeń upraw.
Gospodarstwa, które posiadają ubezpieczenie uzyskają gwarancję dopłaty do składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo
stworzymy Fundusz Gwarancji w Rolnictwie, który zapewni stałe źródło finansowania wypłat pomocy za poniesione
straty w małych i średnich gospodarstwach rolnych w Polsce.
15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego
w gospodarstwie – bez zbędnych formalności
Magazynowanie wody opadowej i z roztopów to dziś warunek racjonalnego gospodarowania i zapobiegania suszy. Każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 do 5 tys. m2 otrzyma ryczałt nawet do 15 tys. zł.
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Przygotujemy nowe przepisy, które nałożą na miasta obowiązek wskazania miejsca, gdzie będzie można kupić bezpośrednio od rolnika jego produkty. Zostanie też ustanowiony
„Dzień Handlu Rolniczego” w miastach – przypadający w sobotę lub w niedzielę, w którym rolnicy będą mogli sprzedawać
w centrum miast bez opłat za „placowe”. W ten sposób mieszkańcy miast otrzymają dostęp do żywności wysokiej jakości,
a rolnicy będą mogli sprzedać swoje produkty bezpośrednio,
bez marży pośrednika.
4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz
sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym
Pieniądze przeznaczymy na tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży i przetwarzania produktów rolnych oraz rozwój zakładów przetwórczych w mikro, małych i średnich
przedsiębiorstwach. Rolnicy będą mogli otrzymać atrakcyjne
dotacje na działalność przetwórczą – nawet kilka milionów zł
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
Dofinansowanie obejmie m.in. koszt wyposażenia i unowocześnienia zakładu, budowę przetwórni, zakup samochodu do
sprzedaży i transportu żywności na targowisko.
Więcej pieniędzy na walkę z ASF
i odbudowa produkcji trzody chlewnej
Epidemia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) trwa w Polsce
od 7 lat. Hodowcy trzody chlewnej potrzebują wsparcia nie tylko w walce z chorobą, ale również w odbudowie stad. Kompleksowy program walki z ASF obejmie:
n nawet 900 tys. zł dotacji dla rolników z obszarów objętych ASF
na odbudowę stada. Środki będzie można przeznaczyć na budowę budynków gospodarskich lub nowe maszyny, urządzenia i wyposażenie do produkcji prosiąt w latach 2021-2026 r.,
n 150 mln zł na wyrównanie strat poniesionych przez rolników w wyniku ASF,
n nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie zobowiązań
cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach dotkniętych ASF,
n wsparcie inwestycyjne dla rolników z zakresu bioasekuracji – refundacja części kosztów takich projektów jak np.
utworzenie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, czy przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń
w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,
n ograniczenie populacji dzików w Polsce,
n wsparcie dotacyjne dla ubojni i masarni na zakup linii produkcyjnych i technologicznych.

z życia WMODR

Z życia WMODR

mgr Małgorzata Micińska-Wąsik

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Program działalności WMODR na rok
2022 uzyskał pozytywną opinię Rady
Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy WMODR
Priorytety w pracy doradczej Ośrodka
w roku 2022 będą następujące:
n upowszechnianie informacji na temat zapobiegania ASF i grypie ptaków,
n dostosowanie do zmian klimatycznych
oraz ochrona wód, gleby i powietrza,
produkcja żywności wysokiej jakości,
produkcja żywności w gospodarstwie i wprowadzenie jej na
rynek na małą skalę,
pozażywnościowe wykorzystanie surowców i produktów
rolniczych,
współpraca i różne formy wspólnego działania,
prowadzenie i wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów rolników,
wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym upowszechnianie informacji na temat założeń Planu Strategicznego WPR.

|

Zapraszamy do korzystania z hybrydowych (stacjonarno-internetowych) form przekazywania wiedzy przez
WMODR
Spotkania organizowane są z udziałem przedstawicieli nauki, specjalistów-ekspertów oraz praktyków. Celem tych spotkań jest przekazanie wiedzy pozwalającej odnowić lub uzupełnić kwalifikacje rolnicze i okołorolnicze.
n 08.12.2021 r. „LPW na lokalne problemy z wodą – podsumowanie działań w 2021 roku” – webinarium;
n 08.12.2021 r. „Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej – technologie, łańcuchy dostaw, możliwości rozwojowe i ograniczenia” – forma stacjonarno-internetowa
n 13.12.2021 r. „Dobrostan zwierząt gospodarskich” – forma
stacjonarno-internetowa;
n 16.12.2021 r. „Pierwsze efekty w hodowli koni zimnokrwistych w typie ardeńskim w województwie warmińsko-mazurskim” – forma stacjonarna.
Szczegóły spotkań – program, miejsce spotkania, sposób rejestracji
– zamieszczane są na stronie internetowej.
Ponadto na terenie gmin i powiatów odbywają się szkolenia organizowane przez doradców terenowych, w formie online i stacjonarnej. Szkolenia te, oprócz treści merytorycznych
na wybrany temat, mają na celu przekazanie informacji o aktualnej sytuacji w rolnictwie, m.in. przypomnienie różnych terminów administracyjnych obowiązujących rolników, wskazanie terminów trwających i planowanych naborów wniosków
do działań PROW wspierających rozwój rolnictwa i obszarów
wiejskich, przedstawienie
teraźniejszej oferty doradczej Ośrodka. Miesięczny
harmonogram szkoleń zamieszczony jest na stronie
internetowej Ośrodka, w zakładce „Szkolenia”.

|

„Bieżące Informacje” nagrodzone w konkursie na „Najlepsze wydawnictwo WODR”
Jest nam niezmiernie miło, że nasz miesięcznik zajął III
miejsce w XXIX edycji ogólnopolskiego konkursu na „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”. Dziękujemy czytelnikom za zainteresowanie czasopismem, a Komisji konkursowej za docenienie treści, grafiki i struktury „Bieżących Informacji”. Będziemy udoskonalać się dla Państwa.

|

Realizacja usług doradczych w ramach poddziałania 2.1
„Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW na lata
2014-2020
WMODR realizuje 3-letnie programy doradcze finansowane ze środków EFRROW. Dla 842 gospodarstw objętych
usługami doradcy wykonali analizę sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego oraz prowadzą rachunkowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów i rozchodów. W zależności od potrzeb rolnika, doradcy
mogą ocenić dostosowanie gospodarstwa rolnego do norm
i wymogów wzajemnej zgodności lub pomóc w dostosowaniu gospodarstwa rolnego do wymogów BHP lub świadczyć
usługę związaną z integrowaną ochroną roślin, w tym oceną zagrożenia agrofagami i pomocą w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów lub pomóc
w uczestnictwie w systemach jakości lub systemie rolnictwa
ekologicznego, w tym w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego oraz w realizacji rolnictwa ekologicznego.
Druga operacja doradcza obejmuje 1242 gospodarstwa,
którym w perspektywie lat 2021-2023 świadczone są usługi
doradcze w ramach poddziałania 2.1 PROW. Istotnym elementem realizacji dwuletnich programów doradczych są
kwestie środowiskowe i klimatyczne, stąd też obowiązkową usługą dla wszystkich gospodarstw jest usługa mająca na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu. W drugiej edycji programów
mogą wziąć udział rolnicy już korzystający z usług doradczych od 2019 roku, jak i nowi rolnicy, zainteresowani podniesieniem konkurencyjności swojego gospodarstwa. Pozostałe usługi wybrane zostały w procesie konsultacji rolnika
z doradcą i dotyczą:
n oceny dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
n działania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
n systemu rolnictwa ekologicznego,
n modernizacji gospodarstw rolnych,
n restrukturyzacji małych gospodarstw,
n rachunkowości w gospodarstwie rolnym,
n dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
n uczestnictwa w systemach jakości,
n zazielenienia.
Programy doradcze są współfinansowane ze środków EFRROW, dlatego realizowane są w sposób bezpłatny dla rolników.
Bieżące Informacje nr 12 [385] n Grudzień 2021
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z życia samorządu województwa

Pierwsza sieć Kół Gospodyń Wiejskich

Działalność zainaugurował „System wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim”.
Konferencja otwierająca projekt odbyła się w Olsztynie.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wydarzenie zostało zorganizowane przez
Stowarzyszenie Teraz MY, które realizuje
obecnie projekt „MOCna SIEĆ województwa warmińsko-mazurskiego”. Jest to pierwsza w Polsce sieć Kół Gospodyń Wiejskich.
Ideą projektu jest utworzenie wojewódzkiej sieci Kół Gospodyń Wiejskich jako forum współpracy i silnej marki KGW w regionie. Organizowane są cykle edukacyjne, otwarte szkolenia, spotkania, doradztwo, kompleksowe wsparcie merytoryczne czy pomoc w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków dotacyjnych.
– Dziś Koła Gospodyń Wiejskich są liczącym się i nieodłącznym
elementem samorządu rolniczego, mającym realny wpływ na poziom
i jakość życia na wsi – mówił podczas konferencji Gustaw Marek
Brzezin, marszałek województwa. – Aktywnie uczestniczą w życiu społecznym całego regionu Warmii, Mazur i Powiśla. Współpracują z organizacjami młodzieżowymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, spółdzielczością wiejską, organami samorządu terytorialnego
i administracji rządowej, z instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo. Mieszkanki wsi to nowoczesne menadżerki terenów wiejskich,
które pielęgnują tradycję i jednocześnie budują nowy obraz aktywnego społeczeństwa, sięgając skutecznie po środki finansowe na realizację planów w swoich małych ojczyznach.
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Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych i najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce. Początki ich działalności sięgają roku 1866. Reprezentują interesy kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Działają na rzecz poprawy ich sytuacji
społeczno-zawodowej, a także wspierają wszechstronny rozwój terenów wiejskich.
W ostatnich latach na Warmii i Mazurach obserwujemy
ogromny wzrost aktywności Kół Gospodyń Wiejskich. Po latach zapomnienia coraz częściej zakładane są nowe lub dynamicznie reaktywują się stare koła.
Więcej informacji o Stowarzyszeniu TerazMY na stronie internetowej: https://mocnasiec.terazmy.org/.
Koła gospodyń wiejskich – konferencja 2021

z życia KOWR

Wsparcie KOWR dla zadłużonych
gospodarstw rolnych

Rolnicy posiadający gospodarstwa rolne mający problemy z realizacją zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem ich działalności rolniczej, mogą skorzystać z pomocy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na podstawie
ustawy z 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, która szczegółowo przedstawia zasady i warunki restrukturyzacji zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwa rolne.
dr Marcin Kazimierczuk

Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Jednym z warunków jakie podmioty prowadzące gospodarstwa rolne muszą spełniać jest to, iż nie mogą znajdować się
w stanie likwidacji lub upadłości oraz nie
toczy się wobec nich postępowanie restrukturyzacyjne. W myśl ustawy – „Prawo Restrukturyzacyjne” KOWR może przejąć
dług podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, ale jedynie w wypadku, gdy przedmiotem przejęcia jest dług o charakterze pieniężnym powstały w związku
z prowadzeniem działalności rolniczej, a jego wysokość nie
przekracza wartości nieruchomości, pomniejszonej o wysokości sum hipoteki ustanowionej na tej nieruchomości. Przejęciu
nie podlegają zobowiązania publiczno-prawne. Jednocześnie też
wszyscy wierzyciele muszą wyrazić zgodę na zawarcie umowy o przejęciu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Wówczas następuje przeniesienie własności całości albo części nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego
na rzecz Skarbu Państwa.
Jeżeli podmiot prowadzący gospodarstwo rolne zdecyduje się na złożenie wniosku o przejęcie długu przez KOWR
musi wiedzieć, że są one przyjmowane i rozpatrywane do
wyczerpania limitu wydatków z budżetu państwa na ten
cel. Niemniej to właśnie podmiot prowadzący gospodarstwo rolne musi wystąpić z wnioskiem o przejęcie długu
przez KOWR. Zadłużony rolnik prowadzący gospodarstwo
rolne zobowiązany jest do ujawnienia wszystkich długów
powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Wniosek o przejęcie długu jest składany w Oddziale
Terenowym KOWR, właściwym terytorialnie, obejmującym
swym zasięgiem gospodarstwo, które miałoby podlegać restrukturyzacji. Jeżeli zaś działka, na której znajduje
się gospodarstwo leży na terenie podlegającym
pod właściwość terytorialną kilku Oddziałów
Terenowych KOWR, wówczas wniosek należy
złożyć do Oddziału Terenowego, na którego
obszarze znajduje się największa część powierzchni nieruchomości. Z formalności jakie trzeba
spełnić wymienić
należy złożenie
wniosku wraz
z odpowiednimi załącznikami:

n kopiami dokumentów potwierdzających tytuł prawny do
posiadanych przez wnioskodawcę nieruchomości rolnych,
a jeżeli dla danej nieruchomości założona jest księga wieczysta – aktualny na dzień złożenia wniosku oryginalny odpis z tej księgi,
n dokumenty potwierdzające wskazaną we wniosku kwotę
zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne
na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia
wniosku,
n operat szacunkowy określający wartość nieruchomości rolnej
wskazanej do przeniesienia własności na rzecz Skarbu Państwa w zamian za przejęcie długu sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku oraz
dodatkowe oświadczenia z załącznikami do wniosku.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Oddział
Terenowy KOWR wzywa w terminie 7 dni podmiot prowadzący gospodarstwo rolne do zawarcia umowy przejęcia długu. Następnie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o przejęciu
długu podmiot prowadzący gospodarstwo rolne składa w OT
KOWR, w którym złożył wniosek o przejęcie długu, zgodę wierzycieli na przejęcie długu, następnie w kolejnym terminie 30
dni od złożenia zgody zawierana jest umowa przenosząca własność nieruchomości rolnej określonej w umowie o przejęcie
długu na rzecz Skarbu Państwa. Umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Przejęcie nieruchomości, której własność została przeniesiona na rzecz Skarbu Państwa w związku z przejęciem długu wchodzi w skład
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jednocześnie dotychczasowy właściciel nieruchomości może skorzystać z prawa pierwszeństwa do dzierżawy. W przypadku nieskorzystania przez dotychczasowego właściciela nieruchomości z prawa
pierwszeństwa jej dzierżawy, ogłaszany jest przetarg ograniczony na dzierżawę dla rolników indywidualnych. Umowa dzierżawy zawierana jest na okres 20 lat, a nieruchomość nie może być zbyta przed upływem 20 lat od dnia przeniesienia jej własności, z wyłączeniem zbycia na rzecz dotychczasowego właściciela na jego wniosek.
Więcej informacji na temat restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa
rolne znajduje się na stronie www.
kowr.gov.pl w zakładce
Restrukturyzacja zadłużonych podmiotów.
Bieżące Informacje nr 12 [385] n Grudzień 2021
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z życia KOWR

KOWR wspiera lokalną produkcję żywności
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 10 lutego
2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 481) realizującą zadania wynikające z polityki
państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej
oraz rozwoju obszarów wiejskich.
Jacek Pawlik

Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Patriotyzm konsumencki

10

Koła Gospodyń Wiejskich i promocja polskiej żywności

Patriotyzm konsumencki buduje silną markę polskiej żywności, wspiera polskich producentów rolnych oraz przedsiębiorstwa,
zwiększa sprzedaż polskiej żywności oraz
wspiera funkcjonowanie polskiej gospodarki, w tym krajowego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Jego siła nabrała ogromnego znaczenia podczas trwającego zagrożenia epidemiologicznego i lockdownu. Bezpieczeństwo żywnościowe kraju zapewniane jest
bowiem głównie przez polskich producentów rolnych i przemysł spożywczy oraz nieprzerwany przepływ towarów w łańcuchu dostaw żywności „od pola do stołu”. Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa podjął intensywne działania promocyjno-informacyjne na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym wykorzystując znak graficzny/hasło „Kupuj świadomie”,
„Solidarni z Rolnikami” oraz oznaczenia PRODUKT POLSKI,
a także unijnego certyfikatu produkcji ekologicznej.

Finał Bitwy Regionów w Częstochowie, I miejsce KGW w Durągu

Celem tych działań jest popularyzacja żywności wysokiej
jakości wytwarzanej w ramach uznanych przez MRiRW systemów jakości i oznaczeń, w tym żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej, a także zwiększenie spożycia żywności
produkowanej w kraju i wzrost konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych. W związku z obostrzeniami covidowymi zastosowano dostępne nowoczesne narzędzia komunikacji wykorzystując możliwość spotkań wirtualnych i on-line na wystawach, targach i konferencjach, audycje radiowe i telewizyjne (m.in. spoty, wywiady), strony internetowe oraz artykuły prasowe.
Korzystając z możliwości spotkań na przestrzeniach otwartych OT KOWR przeprowadził akcję promocyjną na lokalnym
targowisku w Olsztynie. Pracownicy informowali co oznacza
znak PRODUKT POLSKI, zachęcając jednocześnie do patriotyzmu konsumenckiego.

Potrawa KGW w Durągu „Dzyndzałki z wędzoną sielawą i kaszą
w świętojańskim wianku z sezonowych ziół w dwóch sosach”
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Wiosna 2021 r. przyniosła złagodzenie obostrzeń przeciwpandemicznych, które pozwoliły Kołom Gospodyń Wiejskich
na spotkania w niewielkim gronie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprosił Panie z Kół do wzięcia udziału w VI
edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności. Tegoroczna edycja była ogromnym wyzwaniem. Koła przygotowały prezentację potrawy regionalnej w formie dwuminutowego filmu oraz opisały jej historię i recepturę. Na wyniki konkursu czekało 38 kół z naszego województwa. Warmia
i Mazury poznały swojego finalistę podczas „II Mazurskiego

z życia KOWR
Pieczenia Chleba w rocznicę Bitwy pod Krechowcami”, które
odbyło się w Lubajnach. Wydarzenie zorganizowane zostało
przez Gminę Ostróda przy współudziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie.
Potrawa Koła Gospodyń Wiejskich w Durągu „Dzyndzałki z wędzoną sielawą i kaszą w świętojańskim wianku z sezonowych ziół w dwóch sosach” otrzymała najwyższe noty
w etapie wojewódzkim. W finale „Bitwy Regionów”, który towarzyszył Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim i Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie, o pierwsze miejsce
walczyło 16 Kół z najlepszymi potrawami regionalnymi z całej Polski. Danie KGW w Durągu okazało się bezkonkurencyjne zajmując I miejsce w kraju.
Rodzinnie z polską żywnością

Piknik Rodzinny
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
w Olsztynie przygotował „Piknik Rodzinny”, który odbył
się podczas elbląskich targów pn. „Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych producentów rolnych”, którego organizatorem był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego. Uczestnicy obu wydarzeń mieli okazję porozmawiać z lokalnymi producentami żywności, zrobić zakupy produktów regionalnych, ekologicznych i podzielić się
swoimi doświadczeniami kulinarnymi z Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich, które pod hasłem Polska smakuje, przygotowały tradycyjne potrawy. Na stoisku degustacyjnym
zorganizowanym przez KOWR można było spróbować polskiej żywności. Działanie miało na celu zachęcenie konsumentów do kupowania i spożywania polskich produktów
rolnych i rolno-spożywczych.

Wydarzenia promocyjno-informacyjne
Mimo trudności związanych ze szczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, OT KOWR w Olsztynie podjął
w tym roku szereg działań promocyjno-informacyjnych podczas wydarzeń takich jak targi czy dożynki m.in. podczas
Jesiennych Targów „Wszystko dla rolnictwa”, Dożynek Wojewódzkich na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego
– Parku Etnograficznego w Olsztynku. OT KOWR uczestniczył również w wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych np.: VI Rajd Konny płk. „Łupaszki” w Stadninie Koni
w Kierzbuniu, Rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej –
aktywna wieś.
OT KOWR wspierał obecnością i wiedzą Koła Gospodyń
Wiejskich m.in. na Konferencji „Kwiaty jadalne w tradycji kuchni polskiej i obecnej”, „II Gminnym Festiwalu Dyni” w Durągu.
W ramach wspierania rozwoju Polskiej Wsi KOWR OT
w Olsztynie włączył się w organizację konkursów kierowanych do producentów oraz młodzieży z obszarów wiejskich
m.in. XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
i AgroLiga 2021.
Niezwykle ciekawym i widowiskowym wydarzeniem tego
roku po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 był XIX
Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń
Zimnokrwisty oraz VII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Arden Polski organizowany przez Polski Związek Hodowców Koni we współpracy ze związkami hodowców
koni z Podlasia, Pomorza i Warmii i Mazur oraz Krajowym
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. W czasie wydarzenia uczestnicy mogli uzyskać informacje i pomoc w zakresie wszystkich
programów i mechanizmów realizowanych i nadzorowanych
przez KOWR.

Czempionat Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie

Piknik Rodzinny

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
w Olsztynie w 2021 roku obejmował swoim działaniem konsumentów i producentów, promując polską żywność, patriotyzm konsumencki, produkcję ekologiczną czynnie podczas
wydarzeń, konkursów, targów, spotkań, wystaw, które odbyły się w okresie zmniejszonych obostrzeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Bieżące Informacje nr 12 [385] n Grudzień 2021
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z życia ARiMR

Podsumowanie tegorocznej kampanii płatności

ARiMR od 18 października po raz szósty realizuje wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i po raz trzeci zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW tj. „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”, „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”, działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz
poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, w zakresie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej”.
Leszek Potorski

Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Do 15 listopada prawie 80% rolników, którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, otrzymało już zaliczki z tego tytułu. W woj. warmińsko-mazurskim w bieżącym roku o przyznanie dopłat bezpośrednich ubiegało się 42 364 rolników. W postaci zaliczek na konta prawie
33 tys. rolników do tej pory trafiło ponad
496 mln zł płatności bezpośrednich. Prawie 170 mln zł zaliczkowych płatności obszarowych PROW zasiliło konta ponad 34,5
tys. wnioskodawców z naszego terenu. Od 1 grudnia Agencja
rozpoczyna realizację płatności końcowych.
Dobrostan zwierząt
Rolnicy, którzy zadbali o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt hodowlanych przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę lub przez zorganizowanie zwierzętom
dostępu do pastwiska czy wybiegu, po raz drugi mogli ubiegać
się o wsparcie w ramach działania „Dobrostan zwierząt” (PROW
2014-2020). Od tego roku płatnością dobrostanową oprócz krów,
loch i tuczników zostały objęte również owce w wieku co najmniej 12 miesięcy utrzymywane w gospodarstwie od 16 października br. do 14 marca przyszłego roku.
Ze złożonych w woj. warmińsko-mazurskim dokumentów
wynika, że zwierzęta w podwyższonym standardzie będą utrzymywane w ponad 6,5 tys. gospodarstw, i będzie dotyczyło to
łącznie blisko 190 tys. świń, krów i owiec.
Pomoc udzielana w związku z występowaniem ASF
W odpowiedzi na trudną sytuację na rynku trzody chlewnej
ARiMR realizuje również pomoc krajową, która obejmuje już istniejące w latach poprzednich lub zmodyfikowane oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań zarówno prewencyjnych, jak i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych
skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
Pomoc ta obejmuje m.in. bioasekurację gospodarstw, eliminację
następstw zjawiska zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF,
osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych.
Do 27 sierpnia 2021 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach trzodę chlewną mogli starać się o refundację 50 proc.
wydatków poniesionych na bioasekurację.
W przeprowadzonym naborze zarejestrowano 3,9 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 17 mln zł. W woj. warmińsko-mazurskim wnioski o refundację poniesionych wydatków na bioasekurację złożyło 339 producentów na łączną kwotę 925,5 tys. zł.
Do 30 listopada producenci trzody chlewnej mogli składać
wnioski o wsparcie umożliwiające wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń w następstwie
zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF w okresie obejmu-
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jącym sprzedaż świń w danym kwartale albo w okresie 12 miesięcy, począwszy od czwartego kwartału 2020 r. Do dnia 15 listopada w skali kraju o to wsparcie ubiegało się 3 966 producentów
trzody na kwotę prawie 251,01 mln zł, w tym do biur powiatowych z woj. warmińsko-mazurskiego wpłynęło 569 wniosków na
kwotę 40,94 mln zł. ARiMR jest w trakcie weryfikacji wniosków
i wypłaty środków. Do tej pory Agencja wypłaciła 105,26 mln zł.
Producenci świń, którzy mają problemy z obsługą zaciągniętych zobowiązań finansowych wynikających z prowadzenia
działalności rolniczej, mogą ubiegać się o udzielenie pożyczki
na sfinansowanie spłaty powstałego zadłużenia. Wnioskowana
w 2021 r. kwota o to wsparcie w woj. warmińsko-mazurskim
wynosi teraz 6,86 mln zł.
Realizowana przez Agencję wspomniana pomoc krajowa obejmuje również producentów świń, którzy zaprzestali produkcji
w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wnioski
przyjmują biura powiatowe w trybie ciągłym. Wysokość pomocy
uzależniona jest od średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej
niż 50 sztuk) oraz liczby dni objętej zakazem produkcji w danym
roku kalendarzowym i kwoty 0,36 zł za każdy dzień. W 2021 roku wnioski złożyło już 750 rolników na kwotę ponad 1,86 mln zł
i do tej pory ARiMR przekazała na konta producentów 1,75 mln zł.
Wsparcie dla pszczelarzy
ARiMR w swojej ofercie w 2021 r. po raz pierwszy miała
również wsparcie dla pszczelarzy w postaci dofinasowania do
przezimowanych rodzin pszczelich. O pomoc mogli ubiegać się
pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani
do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosiła 20 zł do
każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę. W skali kraju pomoc w kwocie ok 19,73 mln zł trafiła do ponad 23
tys. pszczelarzy i obejmowała ponad 988 tys. rodzin pszczelich.
W naszym województwie ze wsparcia skorzystało 1479 pszczelarzy na kwotę ponad 1,88 mln zł.
Pomoc w przypadku szkód w uprawach rolnych
Pomoc realizowana przez Agencję obejmuje również jednorazową pomoc ad hoc i pomoc taka została skierowana do rolników, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Z takiej pomocy mogli skorzystać producenci rolni, którzy ponieśli w 2020 roku straty w uprawach
rolnych w wyniku: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych
skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi,
huraganu, uderzenia pioruna, obsunięcie się ziemi lub lawiny.
W ramach tego wsparcia pomoc skierowano do prawie 27,7 tys.
rolników w łącznej kwocie ponad 127,77 mln zł.

z życia KRUS

Rolniku, bądź widoczny!
W okresie jesienno-zimowym dni są bardzo krótkie. Szybko zapada zmrok, a mgły, opady deszczu oraz śniegu znacznie
ograniczają widoczność na drogach..
mgr Henryk Żuchowski

Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
Wiejska infrastruktura drogowa nie jest
zbyt rozbudowana. Zazwyczaj drogi nie
posiadają utwardzonego pobocza, chodników dla pieszych oraz oświetlenia. Dlatego
też jest to czas szczególnie niebezpieczny
dla mieszkańców terenów wiejskich, którzy przemieszczają się w obszarze niezabudowanym.
Wiejska infrastruktura drogowa nie jest zbyt rozbudowana.
Zazwyczaj drogi nie posiadają utwardzonego pobocza, chodników dla pieszych oraz oświetlenia. Dlatego też jest to czas
szczególnie niebezpieczny dla mieszkańców terenów wiejskich,
którzy przemieszczają się w obszarze niezabudowanym.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, poza terenem zabudowanym, każdy użytkownik drogi (pieszy, rowerzysta)
powinien posiadać odblaski
umieszczone w miejscach widocznych z odległości dla kierujących pojazdami. Zaleca się
stosowanie kamizelek, smyczy i opasek odblaskowych,
opasek ledowych czy breloków odblaskowych. Elementy odblaskowe powinny znajdować się na rękawie kurtki czy nogawce spodni, w okolicy
środka klatki piersiowej i pleców lub być przypięte do elementów ubioru, torebki, plecaka. Dbając o własne bezpieczeństwo, warto korzystać z odblasków poruszając się również na
terenie zabudowanym, w szczególności jeśli drogi są niedostatecznie oświetlone.
Aby ograniczyć ryzyko wypadku w ruchu drogowym, piesi powinni stosować się do następujących reguł:
n poza terenem zabudowanym poruszać się lewą stroną drogi, by widzieć nadjeżdżający pojazd;
n przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego przeznaczonych, a jeżeli nie zostały one wydzielone – w miejscu o dobrej widoczności;
n upewnić się przed wejściem na jezdnię, że nic im nie zagraża, i że nie będą stanowili zagrożenia dla innych użytkowników ruchu;
n nie wbiegać na drogę;
n nie przechodzić przez jezdnię po skosie;
n nie wychodzić na drogę z zza stojącego pojazdu lub innej
przeszkody ograniczającej widoczność.
Bezpieczeństwo na drodze zależy także od zachowania kierujących pojazdami, który powinni:
n poruszać się z dozwoloną, dostosowaną do warunków panujących na drodze prędkością;

n zachować szczególną ostrożność przy zjeżdżaniu w porze
wieczornej i nocnej na pobocze;
n zwolnić, a w razie konieczności zatrzymać się przed przejściem dla pieszych;
n nie wyprzedzać innych pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz na przejściach dla pieszych;
n zadbać o zachowanie sprawności technicznej pojazdów,
w szczególności układu hamulcowego oraz oświetlenia pojazdów.
Kości i stawy to ważne sprawy…
Choroby układu ruchu to jedne
z najczęściej występujących w społeczeństwie grup schorzeń. Problem ten dotyka w szczególności
rolników, którzy są narażeni między innymi na nadmierny wysiłek
fizyczny, długotrwałą pracę w wymuszonej pozycji, zbyt długą i monotonną pracę, stres czy ekspozycję na wibrację ogólną. Nasilenia
dolegliwości bólowych mogą prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
Jeżeli pojawią się problemy zdrowotne, warto skorzystać
z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Osoba kierowana na rehabilitację powinna spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
n podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
n podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu
i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem
wniosku o rehabilitację leczniczą (przy czym okres ten nie
jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy
rolniczej),
n mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu
niezdolności do pracy przy zachowaniu zdolności do samodzielnej egzystencji.
Podstawą uzyskania skierowania na pobyt rehabilitacyjny
w Centrum Rehabilitacji Rolników jest złożenie Wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą, wypełnionego przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej. Wniosek należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą do najbliższej jednostki terenowej KRUS.
Szczegółowe informacje oraz Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą dostępne na stronie www.krus.gov.pl.
Źródło:
- www.krus.gov.pl
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13

z życia OSChR

Kategoria agronomiczna – co to jest?
Znajomość kategorii agronomicznej jest niezbędna m.in. do ustalenia potrzeb wapnowania gleb (dobór odpowiedniej
formy i dawki wapna), czy też do oceny zasobności gleb w przyswajalny potas oraz magnez. Często jednak kategoria
agronomiczna mylona jest z klasą bonitacyjną.
dr inż. Mariusz Brzeziński

Kierownik Działu Laboratoryjnego Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie
Tab.1. Podział gleb na kategorie agronomiczne (Mercik i in. 2002)
Kategoria
agronomiczna gleb

Grupa granulometryczna

Procent frakcji
< 0,02 mm

Bardzo lekkie

piasek luźny – pl, piasek luźny pylasty – plp, piasek słabo gliniasty – ps, piasek słabo gliniasty pylasty – psp

0-10

Lekkie

piasek gliniasty lekki – pgl, piasek gliniasty lekki pylasty – pglp, piasek gliniasty mocny
– pgm, piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp, pył piaszczysty – płp, pył zwykły – płz,

11-20

Średnie

glina piaszczysta gp, glina piaszczysta pylasta – gsp glina lekka – gl, glina lekka pylasta
– glp, pył gliniasty – płg,

21-35

Ciężkie

glina średnia – gs , glina średnia pylasta – gsp, glina ciężka – gc, glina ciężka pylasta –
gcp, pył ilasty – płi, ił pylasty – ip

>35

Kategorie agronomiczne gleb to uproszczony podział gleb,
ze względu na udział frakcji glebowej o średnicy cząstek poniżej 0,02 mm. Na potrzeby doradztwa nawozowego przyjęto
uproszczony podział na cztery kategorie agronomiczne (tab. 1).
Kategorię agronomiczną gleby można określić laboratoryjnie, przy wykorzystaniu metody dyfrakcji laserowej stosowanej np. w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych. Niestety jest to badanie dosyć kosztowne (37,49 zł za próbkę). Innym
sposobem na sprawdzenie kategorii agronomicznej jest jej ustalenie na podstawie informacji zawartych na mapach glebowo-rolniczych, przedstawiających kompleksy przydatności rolniczej oraz grupy i podgrupy granulometryczne.
Kategorię agronomiczną oznacza się również metodą organoleptyczną. W metodzie tej dokonuje się obserwacji polowej
oraz oceny plastyczności gleby w stanie wilgotnym (tab. 2).
Określenie plastyczności w stanie wilgotności polowej nale-

ży traktować jako wstępne oznaczenie. Decydujące jest określenie cech plastyczności w stanie wilgotnym. Porcję gleby należy nawilżyć wodą, odpowiednio dobierając jej ilość, aby z jednej strony nie rozmyć próbki, a z drugiej strony zapewnić jej
pełne nasycenie. Określenie metodą organoleptyczną najlepiej
przeprowadzać na polu, w kilku miejscach. Szczególnie dotyczy to pól o większej powierzchni i znacznej zmienności glebowej, a jak powszechnie wiadomo zjawisko to występuje w wielu rejonach województwa warmińsko-mazurskiego.
Jeżeli nie mamy pewności co do właściwej klasyfikacji gleby do odpowiedniej kategorii agronomicznej, koniecznie trzeba to ustalić. Dzięki temu gospodarowanie będzie bardziej racjonalne i efektywne.
Źródła:
- Mercik i in. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd.
SGGW. 2002

Tab. 2. Wytyczne dotyczące określania kategorii agronomicznej metodą organoleptyczną.
Kategoria
agronomiczna
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Zachowanie się gleby w stanie naturalnym

Zachowanie się gleby w stanie wilgotnym

Bardzo lekka (I)

Nieplastyczna, rozpadająca się przy lekkim nacisku,
występuje prawie wyłącznie piasek, nieznaczne ilo- Nie brudzi palców, nie lepi się
ści części drobniejszych

Lekka (II)

Dość luźna, słabo zwięzła, przeważają ziarnka piaBrudzi palce. Lepi się, lecz nie można wałkować
sku, widoczny dość duży udział części drobniejsznureczka
szych

Średnia (III)

Zbrylenie dość duże i twarde. Wśród przeważaDaje się formować, tworzy krótkie, grube wałki,
jących cząstek pyłowych i ilastych widoczne są
przerywające się przy zginaniu.
ziarnka piasku

Ciężka (IV)

Bardzo lepka, daje się dobrze formować, wałkoTworzy twarde agregaty, nie dające się zgnieść
wana tworzy cienki długi sznur, który można łąw palcach, przewaga cząstek ilastych
czyć w kółko.
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Uprawa prosa – to nie musi być hobby
W dobie szalejących podwyżek cen nawozów i wszelkich środków do produkcji rolnej liczymy każdy zainwestowany
„grusz”. Trudno szukać oszczędności w produkcji roślin wysokonakładowych, takich jak: rzepak, pszenica, kukurydza,
wymagających dużej intensywności agrotechniki.
mgr inż. Jolanta Bączek-Ostrowska

Główny Doradca Zespołu Doradców w Ostródzie
Dobrym pomysłem na ograniczenie nakładów wydaje się powrót do zapomnianej
rośliny, którą jest niewątpliwie proso zwyczajne. Roślina ta ma bardzo skromne wymagania pokarmowe. Na glebach zasobnych, po dobrym przedplonie zadowoli się
dawkami NPK na poziomie 45:45:45 kg/ha,
w stosunku 1:1:1. W przypadku gleb ubogich i po słabym przedplonie to odpowiednio 100:70:80 kg/ha,
w stosunku 1:0,7:0,8. Mówimy tu o uprawie w plonie głównym.
Proso to idealna roślina zastępcza, uzupełniająca, na polach
gdzie wypadła nam ozimina z powodu mrozu, wymoknięcia
etc. Ostatnia zima przypomniała nam boleśnie o tym zjawisku. Nie dość, że proso zadowoli się dawką nawozów zastosowanych pod oziminę to jego termin siewu, przypadający na
połowę maja, pomoże nam uniknąć spiętrzenia wiosennych
prac polowych. Tak późny termin siewu gwarantuje uniknięcie późnych, majowych przymrozków, na które proso bardzo
źle reaguje. Temperatura wymagana do prawidłowych wschodów to minimum 9°C. Proso jest ciepłolubne, ale bardzo odporne na suszę. Pozwala mu na to specyficzny system korzeniowy, średnio sięgający 50 cm, a nawet do 100 cm głębokości.
Zapotrzebowanie na azot, (jeśli takie wystąpi) regulujemy
w jednej dawce po wschodzie (w 3 liściu prosa). Najważniejszy zabieg pielęgnacyjny to odchwaszczenie plantacji, przez zastosowanie preparatów mających rejestrację, lub w gospodarstwach ekologicznych, poprzez kilkukrotne bronowanie. Należy pamiętać, że niszczymy chwasty dwuliścienne, gdyż proso
jest wrażliwe na złożone preparaty. Patogeny i szkodniki nie
są przy obecnym areale prosa znaczącym problemem. Są to
głównie zgorzele siewek i głownie, które zniszczymy zaprawami i stosując zdrowy materiał siewny. Jedyny szkodnik mający
znaczenie to omacnica prosowianka, niszczymy ją chemicznie,
lub ograniczamy występowanie przez prawidłową agrotechnikę. Zbiór prosa przeprowadzamy w I lub II dekadzie września,
w procesie jedno lub dwuetapowym (kombajn, żniwiarka) przy
wilgotności 13-15%. Plon, którego możemy oczekiwać to 20-40
dt/ha. Tegoroczne ceny skupu to 1500 zł/t.

Z prosa wytwarzana jest kasza jaglana, nazywana „królową wszystkich kasz” która jest podstawą wielu potraw i pysznych deserów.
n jest to pokarm bezglutenowy,
n zawiera sporo witaminy B i K,
n obniża ciśnienie krwi,
n usuwa z organizmu „zły cholesterol” LDL,
n zwiększa wrażliwość na insulinę,
n chroni przed chorobami nowotworowymi,
n stanowi naturalny detoks, zawiera przeciwutleniacze i wolne rodniki,
n zalecane jest astmatykom.
Ziarno prosa jest również głównym składnikiem karmy wielu ptaków ozdobnych, a roślina jest bardzo ceniona przez projektantów zieleni, ze względu na jej różne dekoracyjne formy.
Źródła:
- Atlas Roślin Uprawnych – Akademia Kiado, Budapeszt we współpracy z Państwowym Wydawnictwem Rolniczym i Leśnym, Warszawa 1973
- Słownik roślin użytkowych – Zbigniew Podbielkowski
- https://odr.pl
- https://zywienie.medonet.pl
- https://poradnik zdrowie.pl

Botanicznie proso (Panicum L.) to roślina jednoroczna, należąca do rodziny wiechlinowatych, zaliczono do niej 500 gatunków traw. W Polsce uprawiane było i jest głównie proso zwyczajne, dorasta ono do 80-150 cm wysokości, ma grube wytrzymałe źdźbła, kwiatostan w postaci wiechy i omszone liście. Proso zwyczajne występuje w 5 odmianach, różniących się kolorem ziarna: białym, żółtym, szarym, czerwonym, czarnym.
Proso jest zbożem uprawianym na Dalekim Wschodzie od 12
tys. lat. Było poszukiwanym i docenianym źródłem pokarmu
przez Starożytnych, obecnie ponownie odsłania swoje właściwości i „dobrodziejstwa” przed naukowcami i żywieniowcami.
Bieżące Informacje nr 12 [385] n Grudzień 2021
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w polu i na łące

Dlaczego warto stosować materiał siewny
kwalifikowany?
Producenci rolni często wysiewają materiał siewny własny bądź zakupiony od innego rolnika myśląc, że będzie dużo
taniej. Jednak jest to bardzo mylące, gdyż wysiew takiego materiału niesie za sobą wiele wad, które powodują poniesienie dodatkowych kosztów.
inż. Małgorzata Chwojnicka

Główny Doradca Zespołu Doradców w Piszu

n
n
n
n

Zastosowanie nasion z własnej produkcji
może przyczynić się do:
n wprowadzania uciążliwych chwastów co
spowodowane jest brakiem możliwości
oczyszczenia takiego materiału,
n przenoszenia groźnych chorób – najgroźniejsze z nich to fuzarioza kłosów i śnieć
cuchnąca pszenicy. Choroby te powodują
że zboża nie nadają się zarówno na cele spożywcze oraz
paszowe,
obniżenia ilości plonu oraz pogorszenia jego jakości spowodowane przez choroby do których należą głownia zwarta jęczmienia i owsa, głownia pyląca jęczmienia, owsa i pszenicy,
porażenia szkodnikami,
obniżenia energii kiełkowania, co przekłada się na słabe
wschody i często powoduje konieczność ponownego siewu,
narażania zdrowia rolnika poprzez kontakt ze środkami chemicznymi. Nieprofesjonalne zaprawianie nasion okazuje się
również mało skuteczne.

Reasumując producenci rolni którzy stosują ww. materiał
narażeni są na wyższe koszty produkcji poprzez zastosowanie dodatkowych środków ochrony roślin, wyższe nawożenie –
aby uzyskać większy plon. Następuje produkcja gorszej jakości
produktu a to ma wpływ na niższą cenę sprzedaży.
Przykładowa kalkulacja wysiewu nasion
żyta ozimego z własnego gospodarstwa
lub zakupionych od innego rolnika:
1. Aby uzyskać optymalną obsadę na polu (280-320 szt./m2), musisz wysiać ok. 90-110 kg, przy nieznajomości parametrów własnych nasion powinno się zwiększyć normę wysiewu o 10%
110 kg +10% = 121 kg x 750 zł/t = 91 zł/ha
2. Odpowiednią ilość nasion powinno się zaprawić. Koszt zaprawy to ok: 230 zł/t
0,121 x 230 zł/ha = 28 zł/ha
3. Producent decydując o wysiewie własnych nasion zgodnie
z obowiązującym prawem powinien uiścić opłatę za odstępstwo rolne dla hodowcy odmiany
ok. 15 zł / ha
Razem koszt materiału siewnego wynosi 134 zł/ha
Dodatkowe nakłady:
n koszt pracy rolnika oraz koszt pracy maszyn (czyszczenie,
zaprawianie),
n zdrowotne – wdychanie pyłów przy zaprawie nasion, obciążenie kręgosłupa,
n czas, który mógłby rolnik poświęcić innym czynnościom.
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Może warto pomyśleć o zakupie kwalifikowanego materiału siewnego, aby uniknąć negatywnych skutków związanych
z wysiewem nieznanego pochodzenia nasion. Wysiewając nasiona z materiału kwalifikowanego można osiągnąć:
n wysoką jakość pod względem czystości,
n wysoką zdolność kiełkowania,
n większy plon.
Zastosowanie ww. materiału wpływa ponadto na:
ograniczenie stosowania środków ochrony roślin,
ograniczenie zastosowania nawozów mineralnych,
zapewnienie konsumentom zdrowej żywności,
łatwość ustawienia siewnika co przyśpiesza prace, można
precyzyjnie ustalić normę wysiewu,
n wyższą cenę w skupie,
n skorzystanie z przysługującej pomocy de minimis.
n
n
n
n

Rolnicy stosując materiał siewny kwalifikowany mogą
starać się o dopłaty do materiału siewnego z ARiMR. Zwrot
kosztów możliwy jest w przypadku nasion zbóż, roślin strączkowych, a także ziemniaków. Do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest dołączyć: fakturę
zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Przykładowa kalkulacja
wysiewu nasion żyta kwalifikowanego
q Aby uzyskać optymalną obsadę na polu (240-260 szt./m2),
musisz wysiać ok. 90 kg lub 2 jednostki siewne, znając parametry nasion
90 kg (2 js) x 100 zł za 1 js = 200 zł/ha
q Po złożeniu wniosku do ARiMR rolnik może otrzymać dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego (de minimis)
to ok 75 zł/ha.
q Ziarno, które rolnik miał wysiać, może zostać sprzedane.
Kwota dla rolnika to ok. 90 zł.
Razem koszt materiału siewnego kwalifikowanego
wynosi 125 zł za ha dodatkowo producent zyskuje
ok. 90 zł ze sprzedaży własnego materiału.
Źródła:
- www.ihar.edu.pl
- www.coboru.gov.pl
- www.farmer.pl
- www.arimr.gov.pl

w polu i na łące
Lista rekomendowanych odmian roślin zalecanych do siewu w województwie warmińsko-mazurskim (COBORU)
Pszenica ozima

Jęczmień ozimy

1. Hondia
2. RGT Kilimanjaro
3. KWS Spencer
4. Comandor
5. Euforia
4. Rotax
5. LG Jutta
6. Owacja
7. Plejada

1. Zenek
2. Quadriga
3. Jakubus
4. Mirabelle

Rzepak ozimy

Żyto ozime

1. Meloman
2. Kasyno
3. Octavio
4. Porto
5. Belcanto
6. Orinoko

Pszenica jara

odmiany populacyjne
1. SY Ilona
2. Bazalt
3. Birdy
odmiany mieszańcowe
4. Architect
5. Advocat
6. Dominator
7. DK Expansion

Pszenżyto ozime

1. Dańkowskie Granat
2. Dańkowskie Skand
3. KWS Binntto F1
4. KWS Trebiano F1
5. Dańkowskie Skand
6. Inspector
7. KWS Serafino F1
8. KWS Vinetto F1

Jęczmień jary

grupa A
1. Tybalt
2. Goplana
3. Nimfa
4. Rusałka
5. Atrakcja
6. MHR Jutrzenka
grupa B
7. Harenda
8. Frajda

Owies

1. Radek
2. Paustian
3. KWS Vermont
4. Ismena
5. Runner

1. Bingo
2. Harnaś
3. Armani
4. Kozak
5. Monsun

Efekty stosowania kwalifikowanego materiału siewnego – wzrost plonów (%)

25

23,0
18,9

20

15,2

15

14,3
11,5
9,3

10

5,9
5

2,8

0
żyto

ziemniaki pszenica jęczmień pszenżyto pszenica
ozima
jary
ozime
jara

owies

jęczmień
ozimy
Źródło: IHAR
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Potas w produkcji roślinnej
Potas jest jednym z ważniejszych składników pokarmowych, który decyduje o plonie i jakości uprawianych roślin.
Niedostateczne nawożenia potasem zmniejsza efektywność wykorzystania azotu. Jon potasu jest niezbędny w procesach pobierania, transportu i produkcji białek przez roślinę.
mgr inż. Aneta Mariańska

Główny Doradca Zespołu Doradców w Szczytnie
Rośliny uprawne pobierają różne ilości potasu (K) podczas wegetacji. Intensywność
pobierania zależy m.in. od zasobności gleby w ten składnik. Najwięcej potasu zawierają gleby ciężkie, najmniej natomiast gleby
organiczne, lekkie i piaszczyste gdzie może
być wymywany. Bardzo ważne jest systematyczne wykonywanie badania gleb, ponieważ na ich podstawie możemy dokonać oceny zasobności
gleb w potas oraz inne makro i mikroskładniki a także określić dawki nawozów potasowych w kg/ha czystego składnika.

nie azotu, zwłaszcza azotanowego. Rośliny znacznie wolniej
rosną, są mniej odporne na działanie niskich temperatur oraz
bardziej narażone na wyleganie i choroby grzybowe. Przygotowując plan nawożenia potasem należy pamiętać, że za duże dawki potasu ograniczają pobieranie przez roślinę wapnia
i magnezu, powodują zwiększenie zawartości wody w roślinie,
co w konsekwencji skutkuje obniżeniem odporności na mróz.
Pamiętajmy że przez swoiste właściwości potas jest groźny dla
roślin w niedoborze oraz w nadmiarze. Objawy niedoboru potasu pojawiają się na roślinach dopiero w momencie długotrwałego niedoboru tego pierwiastka.

Ustalając plan nawożenia potasem należy pamiętać, że znaczącym źródłem potasu są nawozy zielone, resztki pożniwne
i nawozy naturalne, m.in. obornik. Dzięki optymalnej zasobności w przyswajalny potas rośliny mogą łatwiej przetrwać
okresy suszy. Żaden inny składnik w tak znacznym stopniu
nie kontroluje gospodarski wodnej rośliny jak potas. Potas sterując otwieraniem i zamykaniem aparatów szparkowych efektywnie reguluje gospodarkę wodną roślin. Objawy niedoboru potasu (zwłaszcza w początkowych stadiach rozwojowych)
często mylone są ze skutkami suszy glebowej. Dobre zaopatrzenie roślin w potas prowadzi do lepszego rozwoju systemu korzeniowego, zwiększa transpirację wody, co przyczynia
się do wzrostu efektywności wykorzystania wody i odporności roślin na suszę. Niedobór potasu silnie ogranicza pobieraPobranie potasu na jednostkę plonu w kg K2O/t

Typowymi objawami są wówczas chlorozy na brzegach liści z nekrozami na końcach najstarszych dolnych liści – w zbożach. Więdnięcie i obumieranie liści. W rzepaku są to chlorozy przechodzące z żółtych w czerwonobrązowe plamy martwicowe na czubkach liści i krawędziach. Rośliny pobierają potas
przez cały okres wegetacji. Najszybsze pobieranie potasu odbywa się we wczesnych okresach rozwoju, następnie intensywność maleje, a w okresie tworzenia się nasion i owoców wyraźnie spada. Należy pamiętać, że potas pobierany jest przez rośliny w sposób luksusowy, czyli w ilościach większych niż roślina potrzebuje. Przenawożenie K jest niebezpieczne, ale z uwagi na małą zasobność gleb w ten składnik a także łatwe jego
wymywanie rzadko ma to miejsce. Przy stosowaniu nawozów
potasowych nie można aplikować jednorazowo nadmiernych

Plon główny

Plon uboczny

Stosunek plon główny:
plon uboczny

Plon główny
i uboczny

Pszenica ozima

5,2

12

0,9

15

Pszenica jara

5,5

12,8

0,9

16,2

Jęczmień ozimy

5,78

13,9

0,8

18,6

Jęczmień jary

5,8

14,4

0,8

16,3

Żyto

5,8

14,2

1,1

21,5

Pszenżyto

5,5

14,5

1

21

Owies

5,6

18,7

1,1

21,8

Kukurydza ziarnowa

5,5

22,4

1

28

Kukurydza kiszonkowa

4,6

–

–

4,6

Gryka

7,8

22,9

2

53,6

Bobik

13,6

20,5

0,9

36,2

Grochy

13

21

1

32,3

Łubiny

15,4

18,4

1

33,8

Soja

22,3

11,4

1

33,7

Rzepak

10,4

20,3

1,5

39,8

Ziemniak

6,8

4,9

0,15

7,9

Burak cukrowy

2,3

6,6

0,7

6,5

Roślina
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dawek tego składnika nawet na glebach wykazujących jego
niedobór. W uprawie roślin rolniczych najpopularniejszym na
polskim rynku nawozem potasowym jest sól potasowa, czyli chlorek potasu. Bardzo często nawozy potasowe doposaża
się w inne pierwiastki, np. siarkę czy magnez. Nawozem takim jest Elplon Sprint, dodatkowo zawierający wapń. Skład tego rozwiązania jest jednym z głównych czynników wyróżniających je na rynku. Elplon Sprint wzbogacony jest w niezwykle rzadki, ale bardzo cenny minerał – polihalit, czyli siarczan
potasowo-magnezowo-wapniowy. Pozwala to na dodatkowe
uzupełnienie aż czterech podstawowych makroelementów za
pomocą jednej granuli. Aby obliczyć całkowite zapotrzebowanie rośliny na potas i ustalić odpowiednią dawkę nawozów
należy ustalić prognozowany plon rośliny uprawnej, następnie przemnożyć go (plon produktu głównego wyrażony w tonach z 1 ha) przez pobranie potasu na 1 tonę plonu głównego z odpowiednią ilością plonu ubocznego odpowiadającą pobraniu składnika z 1 ha.
Ostatnia kolumna tabeli przedstawia całkowita ilość pierwiastka, jaka jest akumulowana w jednostce plonu głównego wraz z odpowiednią ilością plonu ubocznego. Wartość ta
uwzględnia stosunek masy plonu głównego, do ubocznego, dlatego suma wartości poprzednich kolumn nie jest równa. Zapotrzebowanie roślin na potas zależne jest od potencjału plonowania. Roślinami o największym jednostkowym pobraniu potasu są rośliny strączkowe, gryka oraz rzepak. Dla przykładu
rzepak, którego pobranie jednostkowe jest dość duże, plonu-

je średnio na poziomie 4 ton/ha. Oznacza to, że na wytworzenie plonu całkowitego potrzebuje ok. 160 kg K2O/ha. Jeśli chodzi o ziemniaki zakładając, że zbierzemy 28 t/ha bulw ziemniaków to zapotrzebowanie na potas będzie wynosiło ok. 221
kg K2O/ha. Opracowując program nawożenia należy również
wziąć pod uwagę ilość potasu, jaka jest akumulowana w plonie
ubocznym. W przypadku, gdy produkty uboczne (liście i łodygi rzepaku, słoma, liście buraków) pozostają na polu, wówczas
zgromadzony w nich potas zostaje w glebie i stanowi źródło
składnika dla rośliny następczej. W takiej sytuacji może zostać
odliczony od planowanej dawki nawozów potasowych pod roślinę następczą. Zmienna opłacalność, wzrost cen nawozów mineralnych oraz często niski dochód otrzymywany z produkcji poszczególnych gatunków roślin nierzadko skłania rolników do wprowadzania oszczędności. Najczęściej polegają one
na ograniczeniu nawożenia potasem, fosforem i skoncentrowaniu się na nawożeniu azotem oraz na chemicznej ochronie,
podczas gdy nawożenie aż w 40-50% decyduje o ilości polonu
i zapewnia roślinie harmonijny wzrost co poprawia zdrowotność roślin i ich odporność na ataki agrofagów.
Źródła:
- Tygodnik Poradnik Rolniczy Nr 1-2/2021 – „W glebach siarki i magnezu najczęściej brakuje”
- Tygodnik Poradnik Rolniczy Nr 51-52/2020 – „Pomaga roślinom pokonać mrozy i suszę”
- https:// muratordom.pl – Potas – znaczenie i rola potasu dla roślin.
Jak i kiedy nawozić rośliny potasem.

Choroby przechowalnicze owoców
Przechowalnictwo ma na celu utrzymanie jak najwyższej jakości płodów rolnych przez jak najdłuższy czas po ich zbiorze. Dąży się do zminimalizowania strat wynikających z ubytków naturalnych i z porażenia przez choroby przechowalnicze, zarówno te wywoływane przez grzyby jak i pochodzenia fizjologicznego.
inż. Maja Jurczak

Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Choroby grzybowe
W przypadku chorób infekcyjnych największe niebezpieczeństwo wynika z ich
ukrytego charakteru, który polega na
tym, że występuje długi okres pomiędzy
zakażeniem owoców w sadzie a pojawieniem się objawów choroby. Podczas składowania owoców w chłodni nie można wówczas wnioskować o ich zdrowotności. Choroby wywoływane przez grzyby są szczególnie niebezpieczne ponieważ stanowią zagrożenie ze względu na wytwarzanie groźnych dla zdrowia
mykotoksyn.
Szara pleśń – wywoływana jest przez grzyb Botrytis cinerea i stanowi największe zagrożenie spośród wszystkich chorób przechowalniczych. Najczęściej atakuje ona owoce miękkie
czyli malinę, truskawkę czy borówkę jednak poraża też owoce pestkowe i ziarnkowe. Porażone owoce tworzą tzw. gniazda gnilne, które obejmują kilka do kilkunastu owoców połączonych grzybnią. Podstawową metodą zapobiegania tej chorobie jest prawidłowa ochrona w trakcie sezonu wegetacyjne-

go. Ważne jest również zbieranie wyłącznie suchych owoców
i szybkie schłodzenie owoców po zbiorze.
Parch przechowalniczy – wywołuje ją stadium konidialne
grzyba Venturia inaequalis. Jest to jedyna z grzybowych chorób
przechowalniczych, która nie powoduje gnicia owoców tylko pogorszenie ich jakości. Na owocach pojawiają się niewielki, małe, czarne plamki. Owoce tracą wartość handlową także z powodu więdnięcia, są też narażone na zakażenie przez
inne grzyby.
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych i ziarnkowych –
wywołują ją grzyby Monilinia laxa i Monilinia fructigena, stanowi duże zagrożenie dla przechowywanych wiśni i czereśni. Dla
drzew ziarnkowych groźniejsza jest letnia forma choroby, która może porażać rośliny w sadzie.
Mokra zgnilizna – wywoływana jest przez grzyby z rodzaju Penicillium. Grzyb rozwija się w miejscu uszkodzonej
skórki owocu dlatego głównym czynnikiem zapobiegawczym jest delikatny zbiór i transport oraz ochrona i zwalczanie szkodników uszkadzających owoce. Choroba barBieżące Informacje nr 12 [385] n Grudzień 2021
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dzo łatwo rozprzestrzenia się w przechowalniach dlatego konieczne jest zachowanie higieny w obiektach przechowalniczych.
Gorzka zgnilizna – należy do najgroźniejszych chorób jabłek i gruszek. Wywoływana jest przez grzyby Neofabraea spp.
Tworzy on gnilne plamki wokół przetchlinek. W zależności
od stosowanej technologii i odmiany mogą się one pojawiać
po 2-6 miesiącach przechowywania. Wskazówką do potrzeby
ochrony owoców przed tą chorobą jest ocena stopnia nasilenia choroby po zakończonym sezonie przechowywania. Jeśli
jest on wyższy niż 5% należy zastosować odpowiednie środki ochrony już w okresie przedzbiorczym.
Choroby fizjologiczne
Uszkodzenia nieinfekcyjne powstają w skutek zaburzeń procesów fizjologicznych zachodzących w owocach. Wywołują je
warunki wzrostu, procesy starzenia oraz niewłaściwe warunki przechowywania, szczególnie temperatura i skład gazowy
w komorze przechowalniczej. Nie stanowią one zagrożenia fitosanitarnego ale uszkodzenia mogą być drogą wniknięcia grzybów wywołujących wtórne zakażenia.
Szklistość miąższu – choroba obejmuje tkanki w pobliżu wiązek przewodzących lub w okolicy gniazda nasiennego.
Miąższ staje się wodnisty i szklistoprzezroczysty. Na powierzchni owocu mogą pojawiać się ciemniejsze, rozmyte i błyszczące
plamy. Rozwojowi choroby sprzyjają długotrwałe upały, susza
i wahania temperatury tuż przed zbiorem. Owoce duże, przenawożone azotem są szczególnie wrażliwe na porażenie przez
tą chorobę.
Gorzka plamistość podskórna – czasami daje objawy już
w sadzie, na skórce pojawiają się zielone i czerwone kilkumilimetrowe plamki od strony kielichowej owocu. U niektórych
odmian mogą być one widoczne dopiero po przekrojeniu owocu. Główną przyczyną powstawania zmian jest niewłaściwy
stosunek potasu do wapnia w owocach. Rozwojowi choroby
sprzyja również podatna odmiana, silny wzrost wegetatywny, wysoka temperatura w sezonie wegetacyjnym i niewłaści-
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we nawożenie. Aby ograniczyć występowanie choroby należy
zbierać owoce w optymalnym terminie oraz szybko je schłodzić i przechowywać w niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności względnej.
Plamistość Jonatana – najczęściej występuje na jabłkach odmiany „Jonatan” ale poraża również takie odmiany jak „Idared”
czy „Golden Delicious”. Objawami mogą być brązowe lub czarne, okrągłe plamki wokół przetchlinek lub zapadnie się miąższu pod skórką w miejscach zmienionych chorobowo. Plamki
mogą też przybierać jaśniejszą barwę i inny kształt w zależności od odmiany jabłka.
Oparzelizna powierzchniowa – po kilku miesiącach przechowywania na powierzchni owoców występują nieregularne
plamy barwy herbacianej. W miarę rozwoju choroby zmiany
mogą obejmować cały owoc. Czasami tkanka owocu może się
zapadać wskutek utraty wody. Gwałtowny rozwój choroby obserwuje się po przeniesieniu owoców z chłodni do temperatury
pokojowej. Na podatność owoców na oparzeliznę wpływa przebieg pogody, szczególnie suche i gorące tygodnie przed zbiorem
owoców oraz intensywne nawadnianie i przenawożenie azotem.
Zaburzenia spowodowane niedostatkiem tlenu – tolerancyjność na niedostatek tlenu zależy od gatunku i odmiany oraz
długości występowania niedoboru, temperatury w przechowalni
oraz stadium dojrzałości fizjologicznej. Niedostatek tlenu prowadzi do oddychania beztlenowego i rozpoczęcia fermentacji alkoholowej i uszkodzenia owoców. U jabłek uszkodzenia objawiają
się rozległymi jasnobrązowymi plamami i różowojasnobrązowym
miąższem o charakterystycznym sfermentowanym zapachu.
Zaburzenia spowodowane nadmiarem dwutlenku węgla – mogą powodować uszkodzenia owoców już na początku przechowywania. Charakterystyczne są zapadnięte plamy na skórce jabłek. Może dochodzić też do uszkodzeń wnętrza owoców. Zbyt wysokie stężenie CO2 powoduje ciemnienie wokół wiązek przewodzących, jego brązowienie, zapadanie się i tworzenie dziur czyli tzw. kawern, przy czym miąższ
pozostaje jędrny. U owoców pestkowych może dochodzić do
zmian w smaku i aromacie.

w polu i na łące

Tworzenie wysokiego zagonu

Wysokie lub podwyższone zagony (rabaty) to „skrzynie” bez dna wypełnione podłożem. Do ich konstrukcji można
zastosować drewno, cegły, naturalny kamień oraz tworzywo sztuczne. Wielkość rabat powinna być dostosowana do
potrzeb i możliwości użytkowników.
mgr Jerzy Rutkowski

Główny Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Jesień lub wczesna wiosna jest doskonałym
okresem na wprowadzanie nowych rozwiązań na naszych działkach. Jest to również doskonały moment na zagospodarowanie liści, resztek kwiatów, kompostów,
aby przygotować podłoże pod uprawę warzyw. Jednym z innowacyjnych rozwiązań
jest budowa wysokiego zagonu. Raz wybudowany wysoki zagon będzie nam służył wiele lat. Dzięki
niemu oddzielimy rośliny od graniczących z zagonami ścieżek.
Pamiętajmy jednak, by między zagonami zostawić wystarczająco dużo miejsca: 60-90 cm powinno wystarczyć nie tylko na
swobodne przemieszczanie się działkowca, ale także poruszanie się taczkami.
O czym powinniśmy pamiętać przy budowie zagonu? Ograniczmy szerokość zagonu do 1,2-1,5 m, byśmy mogli swobodnie sięgać do środka zagonu. Wysoki zagon może mieć dowolną długość, jednak ten parametr dostosowuje każdy ogrodnik
pod swoje możliwości na działce. W praktyce wyróżnia się trzy
podstawowe typy podwyższonych zagonów o wysokości 15-30
cm, 40-50 cm 75-90 cm. Wybór typu podwyższonego zagonu leży w gestii działkowca, to właśnie on dostosowuje dane rozwiązanie pod „siebie”. Zagony o wysokości 15-30 cm mają najmniej
skomplikowaną konstrukcję, jest to z reguły prostokątna rama
wykonana z desek. Dzięki wyniesieniu ponad poziom gruntu uprawa jest bardziej swobodna. Prace nie wymagają dużego
schlania się, co odciąża kręgosłup. Na niskich zagonach można
prowadzić uprawę wysokich warzyw wymagających palikowania np. pomidory.
Rabaty o wysokości 40-50 cm, są przeznaczone dla osób , które mogą zachować pozycję siedzącą przy pielęgnacji roślin. Należy pamiętać również o tym, że rośliny do uprawy wybiera się
na podstawie wielkości i wysokości danego zagonu – również
pamiętajmy – rośliny niższe sadzimy z brzegu, a wyższe dalej
od krawędzi. Zaletą podwyższonych rabat jest wolne przesychanie podłoża.

Forma podwyższonego zagonu staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza na działkach domowych – rekreacyjnych. Ja osobiście wybrałem zagon podwyższony – 40 cm o szerokości 1,25
m i długości 2,5 m (x3), a odstępy pomiędzy każdą z trzech konstrukcji wynoszą 80 cm – zasiane trawą. Wybór uzależniony był
dobraną „strategią”, która doskonale wkomponowała się w całość
działki. Jestem miłośnikiem i urodzonym działkowcem, toteż co
roku wprowadzam nowe rozwiązania – nowe uprawy, krzewy,
drzewka owocowe. Podwyższone zagony dały mi możliwość zagospodarowania w całości resztek po zbiorach warzyw, opadających liściach jako podłoża, jak również wykorzystanie w całości kompostu, który także w całości produkuję na swojej działce, wykorzystując przy tym resztki kuchenne – jednym słowem
– nic nie ulega zniszczeniu (o produkcji kompostu wypowiadałem się w poprzednich artykułach).
Ten rok jest bardzo sprzyjający, jeżeli chodzi o przebieg pogody: znaczna ilość opadów oraz podwyższone temperatury spowodowały, że po zbiorach warzyw mimo wykonania podwyższonych zagonów, zdążyłem posiać poplony, przez to wprowadziłem znaczną ilość masy zielonej traktując jako nawóz naturalny.
Hobby kosztuje. Mam tu na myśli zakup materiału w postaci
np. „drzewa” pozostałych elementów konstrukcji, robocizna jest
własna w ramach relaksu. Ale dobrze przemyślana i przygotowana „inwestycja” daje satysfakcję, zapewnia optymalne warunki do uprawy, uzyskuje się produkt wysokiej jakości. Jako „producent” warzyw pod własne potrzeby, stwierdzam, że takie rozwiązanie stwarza najlepsze warunki do uprawy m.in. warzyw
korzeniowych: marchwi, pietruszki, buraka ćwikłowego, selera,
rzodkiewki, cebuli, ogórka itp. Mogę również zapewnić, że uprawa warzyw na podwyższonych zagonach pozwala uzyskać długie i kształtne korzenie chociażby marchwi, buraka ćwikłowego
czy pietruszki. Poza tym zapewnia dobre podsiąkanie gleby, co
z pewnością wpływa na równomierne wschody i wzrost roślin.
Źródło:
- materiał i zdjęcia zamieszczone w artykule autora – wykonane podczas przygotowania podwyższonej rabaty

Bieżące Informacje nr 12 [385] n Grudzień 2021

21

w chlewni i oborze

Słonecznik jako pasza
Słonecznik jest rośliną powszechnie znaną. Tę popularność roślina ta zyskała przede wszystkim ze względu na
piękny, dekoracyjny kwiat. Roślina ta jest nie tylko piękna, ale również ma duże znaczenie gospodarcze.
mgr inż. Anna Kocz

Kierownik Zespołu Doradców w Giżycku
Słonecznik do uprawy został wprowad zony dopiero w pierwszej połowie XIX wieku,
a więc stanowi jedną z najmłodszych
roślin uprawnych.
W ostatnich latach stale wzrasta zainteresowanie słonecznikiem jako rośliną
pastewną uprawianą na paszę dla bydła,
którą skarmia się w postaci zielonki lub
kiszonki. Przyczyną tego są bardzo wysokie plony tej rośliny oraz jej małe wymagania siedliskowe. Słonecznik należy
do nielicznej grupy roślin pastewnych,
który daje wysokie plony nawet na glebach piaszczystych.
Słonecznik jako pasza zielona jest najchętniej zjadany przez zwierzęta w okresie do początku jego kwitnienia. W późniejszych fazach rozwojowych do bezpośredniego skarmiania nie nadaje się. Zielonka ze słonecznika powinna być skarmiana pod postacią grubej sieczki przygotowanej bezpośrednio przez sieczkarnie polowe. Produkcja zielonki ze słonecznika przypada w różnych okresach
i zależy przede wszystkim od terminu
siewu. Opóźniony siew, zwłaszcza słonecznika uprawianego w poplonie, powoduje skrócenie okresu wegetacji liczonego od daty siewu do rozpoczęcia użytkowania słonecznika na zielonkę. Jako
rozpoczęcie okresu użytkowania słonecznika przyjęto początek rozwoju koszyczka kwiatowego, a zakończenie tego okresu – pełnię kwitnienia.
Użytkowanie słonecznika wysianego w poplonie ścierniskowym może być
gwałtownie przerwane nawet słabymi
przymrozkami . Jeżeli przymrozki opóźniają się, wówczas okres jesiennego użytkowania słonecznika ulega przedłużeniu,
gdyż przechodzenie do następnych faz
rozwojowych w niskich temperaturach
zachodzi bardzo wolno. Należy pamiętać, że słonecznik zwarzony przez przymrozek nie nadaje się do bezpośredniego skarmiania. Powinien on być wówczas jednorazowo i szybko skoszony na
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kiszonkę. Zasadniczą wadą zielonki ze
słonecznika jest mała koncentracja składników pokarmowych oraz owłosienie,
które powoduje, że zwierzęta zjadają ją
z mniejszym apetytem. Niektórzy praktycy celem częściowego wyeliminowania
tej wady zalecają przewiędnięcie zielonki
przed skarmianiem. Ubytek wody zwiększa koncentrację składników pokarmowych i powoduje zmięknięcie owłosienia. Słonecznik cięty na sieczkę w czasie
zbioru więdnie i traci wodę, wolno natomiast, gdy są koszone całe rośliny. Pod
postacią sieczki zielonka jest nie tylko
chętnie zjadana, ale i w większej ilości.
Podsuszanie zielonki jest procesem kłopotliwym i może trwać zaledwie parę godzin. Nie można w tym czasie dopuścić
do samozagrzania się zielonki, gdyż jej
późniejsze skarmianie może być niebezpieczne dla zdrowia zwierząt. Słonecznik
nie nadaje się do produkcji siana, a tym
bardziej do produkcji suszu przemysłowego. Natomiast jest dobrym surowcem
do produkcji kiszonek. Zielonka ze słonecznika mając korzystny stosunek cukru do białka ulega łatwo zakiszaniu,
podobnie jak liście buraczane, zielonki
ze zbóż lub kukurydza. Uzyskanie jednak dobrej kiszonki jest trudne ze względu na małą zawartość suchej masy w słoneczniku. Dlatego kiszonka ze słonecznika powinna być sporządzona z zielonki podsuszonej (o zawartości 25-40% suchej masy) lub z dodatkiem sieczki ze słomy zbóż jarych, ozimych lub plew. Podsuszenie słonecznika na polu jest jednak
organizacyjnie trudne i zawodne, dlatego
w praktyce powinno stosować się dodatki wysuszające. Sieczkę ze słomy dodaje
się około 10% w stosunku wagowym do
zakiszanej masy słonecznika. Sporządzając kiszonkę ze słonecznika najważniejsze jest dokładne ubicie masy zakiszanej
i zabezpieczenie jej przed dopływem powietrza przez okrycie pryzmy folią. Aby
otrzymać odpowiedni efekt ubijania, słonecznik musi być pocięty na sieczkę. Kiszenie całych łodyg nie daje pozytywnych efektów. Uzyskanie dobrej kiszonki jest pewniejsze w betonowych silosach
przejazdowych niż w pryzmach naziemnych. Wartość kiszonki ze słonecznika

jest bardzo różna. Polskie normy żywienia zwierząt podają, że kiszonka ze słonecznika na początku kwitnienia zawiera w 1 kg 7,9 g a w pełni kwitnienia – 9,5
g strawnego białka. Cenniejsze kiszonki
można uzyskać ze słonecznika zakiszonego z dodatkiem zielonej masy innych
roślin. Kiszonki mieszane można sporządzać w różnym okresie, np. w lecie dodając do słonecznika traw łąkowych lub
pastwiskowych, koniczyny, lucerny. Te
wysokobiałkowe zielonki poprawiają jakość kiszonek ze słonecznika, a jeżeli dodawane są w stanie podsuszonym, mogą być czynnikiem wysuszającym zielonkę ze słonecznika. Uzyskanie dobrej kiszonki ze słonecznika z dodatkiem zielonki wysokobiałkowych jest łatwiejsze
niż dobrej kiszonki, np. z samych tylko
roślin wysokobiałkowych.
Kiszonki mieszane powinny być przygotowane zwłaszcza w okresie jesiennym, wykorzystując do ich sporządzania słonecznik poplonowy. Zalecane niekiedy mieszanie słonecznika z kukurydzą zbieraną w dojrzałości woskowej nie
powinno być stosowane. Kiszonka z kukurydzy ma bardzo wysoką wartość pokarmową i nie należy jej obniżać przez
dodatek słonecznika. Natomiast zaleca
się w tym okresie dodawanie do słonecznika – łubinu, liści buraczanych a także
wspomnianych już traw z łąk i pastwisk.
Te dodatki zawsze podnoszą wartość pokarmową i biologiczną kiszonek ze słonecznika.
Źródło:
- Słonecznik pastewny dr. Zdzisław Gonet
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Pasze objętościowe w gospodarstwie
Ważnym elementem w zapewnieniu odpowiedniej ilości pasz dla zwierząt jest konserwacja materiału roślinnego zebranego z pola oraz uniknięcie strat podczas przechowywania. Najprostsze sposoby konserwacji pasz objętościowych
to: kiszenie i suszenie. Gdy uprawa traw jest prawidłowo prowadzona, a więc zadbana pod względem odpowiednio
dobranego składu botanicznego, nawożenia oraz pH, jest ona w stanie w znacznie lepszy sposób poradzić sobie
z okresami niedoboru wody.
mgr inż. Sylwia Walesieniuk

Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Kolejnym argumentem przemawiającym za słusznością
sporządzania kiszonek z mieszanek traw
z motylkowatymi jest
ekonomia. Kiszonki
te bowiem są źródłem
białka, dzięki którym możemy ograniczyć
ilość stosowanych śrut poekstrakcyjnych.
Poprzez zastosowanie mniejszych ilości
śrut wysokobiałkowych przyczyniamy się
do poprawy rentowności produkcji stada
oraz minimalizujemy ryzyko wystąpienia
chorób np. kwasica. Obecnie w intensywnej produkcji bydła mlecznego wykorzystuje się pasze objętościowe takie jak: kiszonki, sianokiszonki, siano, słomę w całym okresie żywieniowym. Zakiszenie
zielonej masy uważa się za najbardziej
racjonalną metodę konserwacji i przechowywania pasz dla przeżuwaczy.
Metody konserwacji
pasz objętościowych
Suszenie polega na obniżeniu zawartości wody w skoszonej zielonce do poziomu poniżej 15%. Taka wilgotność jest bezpieczna do przechowywania siana, w którym są zahamowane wszystkie procesy
życiowe roślin. W zależności od technologii suszenia z wysuszonych roślin otrzymuje się siano lub susz. Rośliny można
suszyć bezpośrednio na polu, w stodołach, wymuszonym zimnym powietrzem
lub ciepłym powietrzem w suszarniach.
Dzięki suszeniu roślina zachowuje cenne składniki pokarmowe oraz zabezpieczona jest przed psuciem czy rozkładem
mikrobiologicznym. Najbardziej rozpowszechnionym, ale też i najbardziej ryzykownym sposobem jest suszenie siana
bezpośrednio na ziemi. Przy tym sposobie o wielkości strat decydują warunki atmosferyczne oraz organizacja pracy. Dobrej jakości siano to niezastąpiona i niezbędna pasza w żywieniu cieląt, jałówek
i buhajów, koni i owiec. Siano przezna-

czone dla cieląt w celu stymulacji rozwoju żwacza powinno być miękkie, liściaste i z pierwszego pokosu, natomiast siano przeznaczone dla koni powinno być
twarde i szeleszczące.
Kiszenie jest sposobem konserwacji opartym na procesie fermentacji mlekowej przeprowadzonej przez bakterie
mlekowe. Przy spełnieniu podstawowych wymogów technologii obniża straty w stosunku do suszenia i daje pasze
bardzo dobrej jakości i chętnie pobieranej przez zwierzęta. Przede wszystkim
należy zakiszać zielonki podsuszone do
poziomu 35-40% suchej masy. Kiszonki
i sianokiszonki charakteryzują się stabilną wartością pokarmową przez cały okres
przechowywania. Mogą być podstawową
paszą w żywieniu przeżuwaczy przez cały rok.
Czynniki warunkujące uzyskanie
dobrej kiszonki to:
n odpowiedni skład botaniczny zielonki,
n faza rozwojowa w czasie koszenia,
n wilgotność i rozdrobnienie surowca,
n czystość surowca,
n stopień zakwaszenia,
n szczelność zbiornika i zabezpieczenie
przed zamarzaniem.
Dobry materiał kiszonkarski charakteryzuje się znaczną koncentracją cukrów
i niską pojemnością buforową. Rośliny
zawierające dużo związków buforowych
zakiszają się gorzej, gdyż wartość pH obniża się powoli i pierwsza najważniejsza
faza fermentacji ulega przedłużeniu. Sytuacja taka sprzyja rozwojowi bakterii niepożądanych i doprowadza do pogorszenia jakości kiszonki. Dlatego też przebieg
procesu kiszenia należy przede wszystkim od zawartości cukrów rozpuszczalnych w roślinach i od ich pojemności buforowej. Materiał kiszonkarski pochodzący nawet z najlepszych odmian można zepsuć stosując niewłaściwy termin zbioru
bądź złe sporządzenie kiszonki.

O terminie zbioru powinna decydować nie data a faza wzrostu rośliny
określona na postawie zawartości suchej masy w zebranej zielonce. Najlepiej
jeśli zbiór występuje, gdy zawartość suche masy wynosi od 35 do 37%. Z takiego materiału zakiszeniowego nie ma
żadnego wycieku soków w trakcie zakiszania. Długość cięcia powinna wynosić powyżej 10 mm, ale grubsze kawałki łodyg i ziarna powinny być rozgniecione. Pryzma podczas zakiszania
powinna być starannie ugniatana, tak
aby stworzyć we wnętrzu warunki beztlenowe a czas formowanie pryzmy powinien być jak najkrótszy. Po uformowaniu pryzmy powierzchnia powinna być zabezpieczona przed dostępem
powietrza.
Sposoby zakiszania
Kiszonkę można sporządzać bezpośrednio na polu w pryzmach, w silosach
betonowych, w rękawach foliowych
i balotach owiniętych folią. Wśród silosów wyróżnia się: przejazdowe – najczęściej stosowane, komorowe i wieżowe. Silosy wieżowe są rzadko stosowane z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne oraz ograniczoną wydajność napełniania. Owinięte bele sianokiszonki najlepiej składować w zacienionym
miejscu na utwardzonej i czystej nawierzchni lub piaszczystym podłożu,
aby uniknąć zniszczenia folii. Jeśli są
przestrzegane właściwe zasady zakiszania to podczas przechowywania straty
ograniczone są do minimum. W belach
jest mniejsze ryzyko pogorszenia jakości paszy, wynikające z kontaktu z powietrzem. Nie obserwuje się również
wycieku soków z bel w trakcie przechowywania, dzięki czemu ogranicza
się zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dodatkowo nie ma strat związanych z rozrzucaniem sianokiszonki, tak
jak w przypadku jej wybierania z silosów czy pryzm.
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Jak pokonać bakterie w mleku?

Jakość bakteriologiczna mleka to ważny parametr, który wpływa na procesy obróbki termicznej, przewidywanie okresu
przydatności do spożycia, a także określanie przydatności mleka surowego do zastosowania w różnych rodzajach
produkcji.
mgr inż. Sylwia Walesieniuk

Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Bakterie dostają się
do mleka z kanałów
strzykowych wymienia i ze środowiska zewnętrznego. Głównymi przyczynami drobnoustrojów pochodzącymi z zewnątrz są:
wymię, skóra krowy, urządzenia i instalacje użytkowane podczas doju, personel,
powietrze w oborze, zbiorniki chłodnicze,
pasze. Liczba bakterii w pierwszej kolejności świadczy o jakości higienicznej doju
– im czyściej, tym lepsze wyniki. Liczba
drobnoustrojów w mleku surowym odbieranym z gospodarstwa, przy zbadaniu co najmniej dwóch próbek w miesiącu, nie może przekraczać 100 000 w 1 ml.
W mleku surowym liczba drobnoustrojów zależy od: stanu zdrowotnego krów,
warunków higienicznych gospodarstwa,
higieny doju oraz temperatury przechowywania mleka.
Dowiedziono, że występowanie zapalenia wymienia jest silnie związane
z liczbą chorobotwórczych bakterii na
końcówce strzyka w momencie doju,
więc higiena przed udojem ma istotne znaczenie w zminimalizowaniu ryzyka występowania mastitis poprzez
zmniejszenie presji bakterii środowiskowych na ścianach oraz końcówce strzyka. Na liczbę drobnoustrojów wpływa

przede wszystkim higiena krów i sposób użycia ścierek do czyszczenia wymion. Zawsze powinniśmy się trzymać
zasady: jedna ścierka na jedną krowę
dlatego musimy mieć przygotowanych
tyle ścierek, ile krów doimy. Przepłukiwanie ścierek w roztworze dezynfekcyjnym w trakcie doju i wykorzystywanie
ich ponownie nie jest najlepszym pomysłem, gdyż po kilkakrotnym lub nawet
kilkunastokrotnym przepłukaniu ścierki po dojeniu zastosowany dezynfektant
może nie wykazywać swoich pierwotnych właściwości bakteriobójczych i co
istotne może sprzyjać roznoszeniu patogennych dla wymienia drobnoustrojów, co prowadzi do rozwoju mastitis.
Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystywanie jednorazowych ręczników
papierowych.

szamy prawdopodobieństwo wystąpienia
mastitis, poprawiamy kondycję strzyków,
dodatkowo stosowanie piany jest mniej
drażniące dla krowy.

Polecaną metodą do dezynfekcji przeddojowej strzyków jest piana. Piana powinna pozostać na strzykach min. przez 30 s,
pozwoli to na rozmiękczenie nawet grubej warstwy zanieczyszczeń dzięki czemu wyczyszczenie strzyków jest możliwe za pomocą jednego ruchu. Jest to
czas wymagany do skutecznego działania biobójczego substancji aktywnej zawartej w produkcie. Dzięki stosowaniu
skutecznych środków dezynfekcyjnych
obniżamy liczbę bakterii na skórze wymion i w produkowanym mleku, zmniej-

Rozwojowi bakterii sprzyja również
zły stan gumowych przewodów mlekowych. Gumy nie mogą być szorstkie, porowate czy popękane. W momencie występowania problemów ze zbyt duża ilością bakterii w mleku powinniśmy zwrócić uwagę na stan uszczelek i gumowych
elementów w kolektorach. Ważną kwestią jest prawidłowo przeprowadzone mycie instalacji. Powinno ono zapewnić usunięcie resztek mleka z rurociągu. Należy
kontrolować temperaturę wody, która na
końcu cyklu mycia nie powinna być niższa niż około 45°C. Niższa temperatura
może sprawić, że mycie będzie nieefektywne. Wielu rolników w celu pozbycia
się nagromadzonych bakterii w kanale
strzykowym stosuje przedzdajanie. Pozwala to również na wykrycie, w pierwszych strugach mleka, kłaczków, strzępków czy krwi.

Kolejnym powodem opisywanego problemu może być zbyt długi czas
schładzania mleka po doju. W tej sytuacji dochodzi do wzrostu liczby szybko
namnażających się bakterii. Proces ten
trwa zaledwie kilka godzin. Jeżeli w gospodarstwie występują problemy z dużą ilością bakterii, konieczne jest sprawdzenie czy termometr pokazuje właściwą
temperaturę chłodzonego mleka. W ciągu 2 godzin mleko od udoju mleko powinno być schłodzone do temperatury
6-8°C a do momentu odebrania przez
mleczarnię, przechowywane w temperaturze 4-6°C.

W przypadku dalszych trudności
z rozpoznaniem przyczyny wysokiej liczby bakterii wskazane jest wielokrotne pobranie próbek mleka zbiorczego w celu
wykrycia ich źródła. Wyniki należy skonsultować z lekarzem weterynarii, ponieważ zdarza się, że w przebiegu niektórych schorzeń u krów mlecznych pojawia
się wzrost bakterii w mleku.
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w chlewni i oborze

Dobór traw i zbóż użytecznych w żywieniu bydła
w ekologicznych gospodarstwach w Polsce
W Polsce zarejestrowanych jest około 20 tys. gospodarstw ekologicznych. W większości z tych gospodarstw prowadzona jest hodowla bydła, zarówno mlecznego jak i mięsnego. W ekologicznym chowie bydła 95% suchej masy
wykorzystanej w żywieniu musi pochodzić z produkcji ekologicznej.
mgr inż. Gabriela Górska

Doradca Zespołu Doradców w Szczytnie
W przypadku kiedy gospodarstwo
własne jest w trakcie przestawiania
z konwencjonalnego
na ekologiczny system, 100% składników może być wykorzystanych w żywieniu bydła. 60%
pasz musi pochodzić z własnego gospodarstwa, zaś 40% może pochodzić z zakupu.
W roku 2020 w Polsce było zarejestrowanych 20274 gospodarstw ekologicznych. Największa liczba gospodarstw
znajduje się kolejno w województwie
warmińsko-mazurskim 3241, podlaskim
2906, mazowieckim 2179 oraz w województwie zachodniopomorskim 2149.
Najmniejsza ilość gospodarstw ekologicznych znajduje się natomiast w województwie opolskim 62 a także w śląskim 121.
Żywienie bydła powinno opierać się
w 60% na paszach objętościowych tj. trawy od wiosny do jesieni a w sezonie zimowym sianokiszonki, kiszonki i siano.
Pozostałe 30% powinny wynosić pasze
treściwe. Wszystkie komponenty powinny pochodzić ze źródeł ekologicznych, co
często wiąże się z koniecznością wyprodukowania ich we własnym gospodarstwie. Stawia to konieczność dostosowania liczebności stada zwierząt do posiadanych areałów upraw. Wydajność produkcji roślinnej jest o 30-50% niższa niż
w gospodarstwach konwencjonalnych.
Konieczny jest odpowiedni dobór odmian traw oraz zbóż aby uzyskać odpowiednią ilość pasz przy maksymalnej
opłacalności.
Przy wyborze traw czy zbóż trzeba wziąć pod uwagę ich odporność na
choroby czy warunki pogodowe, plonowanie oraz zawartość poszczególnych
składników pokarmowych. W przypad-

ku traw najczęściej stosuje się mieszanki traw a więc trudno jest omówić pojedynczą odmianę.
q Na trwałe użytki kośne powinno się
stosować mieszanki traw wysokich
z dodatkiem traw niskich co dałoby
dużą ilość zielonej masy oraz dodatek
roślin motylkowatych takich jak np.
koniczynę łąkową.
q Na pastwiska mieszanka powinna dać
gęstą ale niską ruń. Powinny znaleźć
się tam trawy takie jak: wiechlina łąkowa, kupkówka pospolita, życica
trwała czy tymotka łąkowa, a z roślin
motylkowatych koniczyna biała, które
są odporne na wygryzanie oraz zdeptanie.
Na rynku można znaleźć szeroką gamę mieszanek traw dostosowanych do
potrzeb, klimatu oraz warunków glebowych danych regionów kraju.
q Na użytki zielone, które wykorzystywane będą na pastwiska a także jednocześnie jako łąki kośne powinno się
wybrać mieszankę traw w równej proporcji niskich i wysokich.
W rolnictwie ekologicznym powinno stosować się trawy ekstensywne, które są odporne na gorsze warunki glebowe oraz niekorzystne warunki pogodowe. Mogą być to: stokłosa bezostna, rajgras wyniosły, wyczyniec łąkowy, komonica błotna, kostrzewa czerwona, tymotka łąkowa, życica trwała.
Rośliny motylkowate powinny być tak
dobrane aby cechowały się odpornością na choroby (mącznika, raka koniczynowego), szkodniki (nicienie), dużą
zawartością białka w suchej masie, dużą dynamiką odrastania runi. Od doboru odmiany zależy także szybkość odrostu runi a więc długość wypasu czy
ilość pokosów a także wartość pozyskanej paszy. Wykorzystanie różnic wczesności odmian pozwala na maksymalne wykorzystanie pastwiska przy pozyskaniu równomiernych plonów. Na-

leży pamiętać, ze trawy różnią się miedzy sobą wartością pokarmową. Wynika to z zawartości cukrów, które wypływają także na szybkość i wartość zakiszania traw. Innym surowcem coraz
częściej wykorzystywanym zarówno do
produkcji kiszonek ale także na ziarno
jest kukurydza.
Pasze objętościowe należy uzupełnić paszami treściwymi w postaci śrut
czy makuchów. Głównym surowcem do
wytwarzania pasz treściwych jest ziarno
zbóż (pszenicy ozimej oraz jarej, pszenżyta jarego oraz ozimego, jęczmienia jarego
i owsa). Zboża wytwarzane we własnym
gospodarstwie ekologicznym mogą być
przeznaczone na pasze dla zwierząt oraz
do konsumpcji. Zboża powinny cechować się wysokim plonowaniem przy minimalnym zachwaszczeniu. Ze względu
na ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie środków ochrony roślin w uprawie ekologicznej zboże powinno być stabilne pod względem plonowania, zasobne w składniki pokarmowe oraz powinno być wysoko konkurencyjne w stosunku do chwastów oraz szkodników.
Źródła:
- P. Ochocki i R. Warzecha – Dobór odmian
zbóż i traw przydatnych w żywieniu krów
w gospodarstwach ekologicznych.
- www.danko.pl/hodowla
- notatki własne ze studiów zootechnicznych
- https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/3179
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agrorynek
CENY PASZ (10.11.2021 r.)
Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie
cena (zł/opak.) 25 kg
Pasza CJ
40,00
Pasza DJ
41,00
śruta sojowa ( 1 dt)
222,00
śruta rzepakowa (1 dt)
180,00
De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1
25 kg/51 zł
Brojler 2
25 kg/50 zł
Odchów 1
25 kg/48 zł
Odchów 2
25 kg/46 zł
Nioska towarowa
25 kg/46 zł
Kaczka starter
25 kg/49 zł
De Heus-Stendera Lubawa trzoda
Prestarter MPU 4% Mammy
Perfekt

20 kg/66 zł

Prestarter MPU C
25 kg/55 zł
Konc.HQ prosięta
25 kg/110 zł
Konc.Junior
25 kg/87 zł
Kaudalac HE
25 kg/118 zł
tuczniki Konc.HGC Super
30 kg/75
De Heus-Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk
20 kg/168 zł
Ekono Milk
20 kg/145 zł
West Milk
20 kg/125 zł
pasza granulowana starter
25 kg/47 zł
pasza granulowana junior
25 kg/45 zł
Kaliber musli
15 kg/41 zł
Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie
cena (zł/opak.) 25 kg
Produkty SANO
Laktoma
51,00
Meggi 35
91,00
Mleko Milsan
162,00
Protamilk Complite
82,00
Protamino Forte
81,00
Protamino Matra
71,00
Protamino Piggi
90,00
Profisan
160,00
„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j,
Kurzętnik
Power Starter
74,00
otręby pszenne
77,00
Power tucznik *25 kg)
70,00
Provit L (25 kg)
66,00
Provit P (25 kg)
70,00
Provit T (25 kg)
62,00
śruta rzepakowa
189,00
śruta sojowa
220,00
Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa
wyszczególnienie
cena (zł/dt)
Tucznik TV Super
299,00
Warchlak W 20%
336,00
Prosięta PDP 20%
345,00
Lochy karmiące LK 20%
296,00
Lochy prośne LP 7,5%
249,00
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Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych
Agro ProRobot 20 bez GMO
159,50
Agro Finezja 22 bez GMO
173,50
Agro Werwa bez GMO
336,00
Agro Extra Energia bez GMO
192,50
Agro Delicja bez GMO
253,00
mieszanka dla cieląt
Agro ProRobot 20 bez GMO
159,50
Agro Finezja 22 bez GMO
173,50
Agro Werwa bez GMO
336,00
Agro Extra Energia bez GMO
192,50
Agro Delicja bez GMO
253,00
Agro Top CJ bez GMO
150,00
koncentraty
Maximus 38 MH bez GMO
241,00
Maximus 38 MH z GMO
248,00
korektory
Mikor 38 Active bez GMO
236,00
Mikor 38 bez GMO
248,00
Mikor 35 Protect bez GMO
207,00
mieszanki dla opasów i bydła mięsnego
BullStar Progres bez GMO
219,00
BullStar Strong bez GMO
204,50
BullStar Treściwy bez GMO
140,00
mieszanki specjalistyczne
Agro Mix 26 bez GMO
169,00
Agro Mix 28 bez GMO
175,00
Kurczęta hodowlane (opak.25 kg)
Kurka 1
44,75
Kurka 2
46,38
Kurka 3
44,38
drób wodny
Gęś/Kaczka 1
48,63
Gęś/Kaczka 2
45,13
indyki
Indyk Vit Starter
62,76
Indyk Vit Grower
57,50
Indyk Vit Finiszer
52,25
preparaty mlekozastępcze
Agrorac 1
910,00
Agrolac Excellent
885,00
Agrolac Komfort Plus
680,00
Agrolac Len
590,00
premiksy
VitAgro Repro Max
790,00
VitAgro SomiFix
530,00
Vit Agro Smart
585,00
VitAgro Elita
565,00
VitAgro TMR
365,00
Vit Agro Standard
395,00
VitAgro Zasuszenie
550,00
VitAgro Gladiator
345,00
Vit Agro CJ Max
395,00
VitAgro Silver Efekt
355,00
VitAgro Silver Somat
415,00
VitAgro Karot
485,00
RumBa Active
545,00
KillAcid
455,00

Agro Bufor Tytan

355,00

Calcium Koncept

128,00

VitAgro Przygotowanie

800,00

VitAgro Lakto Somat

450,00

VitAgro Rozród

550,00

Agro Fat

855,00

Agro Bufor Max S.C.

295,00

Agro Bufor

268,00

MYcoKill

610,00

mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych
Agro TOP 16 bez GMO

132,00

Agro TOP 18 bez GMO

137,50

Agro TOP 20 bez GMO

144,00

Agro TOP 22 bez GMO

151,00

Agro TOP 24 bez GMO

155,50

Agro 18 bez GMO

144,50

Agro 19 bez GMO

153,00

Agro 20 bez GMO

158,00

Agro 21 bez GMO

159,00

Agro 23 bez GMO

161,50

Pasze dla kur niosek (opak.25 kg)
Kura Nioska

48,25

Kura Nioska bez GMO

49,50

Kura Nioska Zagrodowa

49,00

Koncentrat sojowy dla kur niosek

44,90

kurczak brojler farmerski
Brojler Starter

54,25

Brojler Grower

50,25

Brojler Finiszer

49,50

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

194,00

Lactoma

186,00

Mleko Milsan

616,00

San Bull

256,00

Opas

151,67

Keno

128,00
Pasze dla drobiu cena (zł/dt)

Brojler 2

196,00

Brojler 3

188,00

Kura z podwórka

188,00

Koncentrat 35

248,00
inne:

otrzęby pszenne

126,00

Pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat

292,00

Prestarter

246,00
Pasze dla bydła cena (zł/dt)

Krówka

158,33

Cielak 1

199,00

Cielak 2

178,00

agrorynek
CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.11.2021 r.)
Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec

P.U.-H. "CHEMIROL"
Bartoszyce

opak.

opak.

zł

50 g

40,00

Galaper 200 EC

1l

335,00

Cevino 500 s.c.

1l

212,00

Saper 500 s.c.

1l

135,00

Mezotop 500 s.c.

1l

112,40

Fenoxinn 110 EC

1l

136,40

Mustang 306 SE

1l

102,11

Chwastox Extra 300 SL

5l

90,00

Nazwa środka
ochrony roślin

Roślinna Apteka Teresa
Nowak – Ełk
opak.

zł

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Giżycku
opak.

zł

zł

HERBICYDY
Huzar ACTV 387 OD

1l

115,75

Attribut 70 SG

120 g

165,80

Gold 450 EC

1l

21,65

galmet 20 SG

Atlantis 12 OD

Chwastox Turbo 340 SL

500 ml

1l

77,28

20,15

5l

170,00

1l/5l

55 / 220

1l

48,00

1l

38,54

20 l

425,00

20 l

691,00

Makler 250 SE

1l

103,00

Kier 450 S.C

1l

178,43

Ambrossio 500 S.C.

5l

502,00

Granstar Ultra SX 50 SG
Fernando Forte 300 EC

1l

72,40

Puma Uniwersal 069 EW

1l

133,30

1l

32,00

20 g

28,00

Roundap Flex 480
Roundap 360 SL

1l

36,00

Rosate Clean 360 SL
FUNGICYDY

INSEKTYCYDY
Delmetros 100 s.c.

23,14
ZAPRAWY i regulatory

Orius Extra 250EW

1,5 kg

104,00

Orius Extra 02WS

0,9 kg

65,00

Syrius 02WS

0,3 kg

25,00

0,9 kg

52,00
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agrorynek
CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.11.2021 r.)
Halwit-Grabinek

Nazwa środka ochrony
roślin

(z informacji od rolników)

opak.

zł

Hurtownia „Alczes”
Lubawa
opak.

zł

Mazur s.j Kurzętnik

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

opak.

zł

opak.

zł

HERBICYDY
Chwastox Extra 300SL

5l

187,00

5l

86,00

5l

84,00

Chwastox Turbo 340 SL

5l

160,00

5l

145,00

5l

142,00

5l

704,00

5l

700,00

Granstar Ultra SX 50 SG

240 g

289,00

Maister POWER 42,5 OD

1l

189,00

1 l/5 l

170/750

1 l/5 l

168/750

1l

65,00

1l

65,00

1 l/5 l

40/650

1 l/5 l

40/640

80 g/600 g

50/290

80 g/600 g

49/285

Huzar Activ 387 OD

Mustang forte 195SE

1l

Roundap ultra 360 SL

20 L

580,00

Mustang 306SE

1l

165,00

Fusilade Forte 150 EC

5l

Puma Uniwersal 069 EW

840,00

69,00

1l

129,00

1l

139,00
FUNGICYDY

Tarcza Łan 250 EW

1l

Funaben Plus 02WS

0,3kg

69,00

55,00
INSEKTYCYDY

Coragen 200 S.C.

50 ml

Decis Mega 50 EW
Mospilan

1l

162,00

200 g

145,00

85,00

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Gospodarka ściekowa na obszarach wiejskich jest zagadnieniem, z którym mierzą się zarówno mieszkańcy, jak i lokalne władze. Niska gęstość zaludnienia i rozproszona zabudowa terenów niezurbanizowanych powodują, iż budowa sieci kanalizacyjnych jest nieopłacalna. Konieczne jest zatem stosowanie
alternatywnych rozwiązań zarówno tanich, wydajnych, prostych i niezawodnych. Należy tu wymienić,
chociażby oczyszczalnie hydrofitowe o estetycznym wyglądzie i walorach edukacyjnych.
SYSTEMY HYDROFITOWE
Zastosowanie roślin wodnych i wodolubnych tzw. hydrofitów do oczyszczania ścieków w Polsce
PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
nastąpiło w latach 80. XX wieku. Oczyszczanie zachodzi pod wpływem procesów mechanicznych,
Izabella Magdalena Kłodowska
chemicznych i biologicznych tzn. utleniania, redukcji, sorpcji, sedymentacji i asymilacji w środowisku
gruntowo-roślinnym lub wodno-roślinnym z udziałem mikroorganizmów heterotroficznych i hydrofitów.
Osiąga się efektywne usuwanie BZT5, ChZT, zawiesin, związków azotu i fosforu, metali ciężkich oraz
zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Najczęściej stosowanymi roślinami w złożach hydrofitowych są:
pałka szerokolistna (Typha latifolia L.), wierzba wiciowa (Salis viminalis L.), trzcina pospolita (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), manna mielec (Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.), rzęsa drobna
(Lemna minor L.) i kosaciec żółty (Iris pseudacorus L.). Zazwyczaj systemy te składają się z osadnika
gnilnego i urządzeń, w których przebiegają procesy unieszkodliwiania zanieczyszczeń. Odbiornikiem
ścieków oczyszczonych jest grunt, małe cieki wodne lub zbiorniki wód stojących. Powstające osady
w osadniku wstępnym mogą zostać zutylizowane metodą złóż trzcinowych, ze względu na zdolność
trzciny pospolitej Phragmites australis do tworzenia mikrostref tlenowych wewnątrz składowanych
Olsztyn, 2021 r.
osadów. Korzyści wynikające ze stosowania oczyszczalni hydrofitowych to m.in. odporność na nierównomierny dopływ ścieków, prosta obsługa i eksploatacja, brak produktów wtórnych tzn. nadmiernych biologicznych osadów, naturalny wygląd wkomponowujący się w istniejący krajobraz, efektywne usuwanie zawiesiny ogólnej i związków organicznych oraz możliwość usuwania związków biogennych i refrakcyjnych, konkurencyjne
koszty w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi, wykorzystanie dalej biomasy roślin w procesach energetycznych (termochemicznych) i do produkcji biogazu. Stanowią wielofunkcyjne systemy do rekreacji i magazynowania wód. Wadą systemu
jest m.in. długi okres adaptacyjny związany z tworzeniem matrycy korzeni i kłączy w podłożu oraz zapotrzebowanie na teren.
WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

o

Publikacje dostępne u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
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agrorynek
CENY SKUPU MLEKA (10.11.2021 r.)

Spółdzielnia

Cena
w zł.
za jedn.
tłuszczu

Cena
w zł.
za jedn.
białka

Dopłata
w zł.
za klasę
Extra

Średnia
cena
wypłacona
za miesiąc
/brutto/

Dopłata
za
wielkość
dostawy

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo

0,40

0,12

0,30

1,81

0,05-0,26

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”
Z.P.M. Mrągowo

Dopłata

1,81

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”
Oddział w Lubawie

0,11

0,10

0,1+0,05

1,65

0,1-0,22

premia 0,25 dla każd.prod.+0,05
za zbiornik 0,04 za GMO+0,02
za kontr. użytk.

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (11.10.2021 r.)
Targowisko / towar

pszenica (dt)

jeczmień (dt)

pszenżyto (dt)

ziemniaki (dt)

jaja (szt.)

150-200

0,80-1,20

90-100

0,80-1,00

160-250

0,60-0,90

94

120-220

0,60-1,00

90

150

0,80

120-160

0,7-1,00

140

1,10

Biskupiec
Ełk

110

75

75

Giżycko
Olecko

110

Orneta

120

89

Pisz
Szczytno

CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (11.10.2021 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy
OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o.

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY

brak skupu

brak skupu

Żywiec wieprzowy
– 2,90-3,80 zł + VAT
- WBC kl. E - 4,50-5,40 zł + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY

poubojowa klasa 0:
jałówki – śr. 7,65
buhajki – śr. 8,25

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-18,50
byki pow. 300 kg R-19,50

jałówki: 6,50 zł-7,00 zł + VAT
byki /HF/: 7,30-7,80 zł + VATbyki
byki mięsne: 7,60-8,10 zł + VAT

ŻYWIEC KROWY

śr. 7,95

poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 15,50

brak skupu

Bieżące Informacje nr 12 [385] n Grudzień 2021

29

agrorynek

w momencie pozyskiwania cen firma nie posiadała na stanie nawozów przeznaczonych do sprzedaży
261,90

261,90
297,60
217,70

96,10
52,00

227,00
202,00

234,00

55,00

167,00

210,00

250,00

182,00

160,00
215,00

57,00

201,00
207,00

120,00

55,00

66,00

167,00

210,00

165,00
200,00
280,00

250,00
200,00

160,00

49,50

285,00

285,00
290,00

257,70

267,30

250,00
280,00
288,00
280,00

59,00

62,00

60,00

65,00

190,00
296,00
295,00

250,00

270,00
185,00
300,00
185,00
298,00

140,00
140,00

180,00

250,00
248,00
250,00

240,00
262,00
265,00

270,00
285,00

zł / dt

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

Nazwa

295,00

zł / dt

Agro-Produkt M. Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

zł / dt

ROL-BART FU-H S.Bartkowski,
Lidzbark

z powodu problemów na rynku nawozowym,
firma Ewita w momencie pozyskiwania cen nie posiadała na stanie żadnych nawozów

zł / dt

P.H.U. Ewita D. Karbowski
Rybno

268,90

zł / dt
zł / dt
zł / dt

„Amiga” sp. z. o.o
Kętrzyn”

zł / dt

Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec”

zł / dt

U Krzyśka” K. Samoraj
Mrągowo

285,00

Roślinna Apteka
Teresa Nowak – Ełk

zł / dt

AMIGA MRĄGOWO

zł / dt

Alfa Agri Michalak P.A.Michalak
Szczytno

270,00
250,00

Zaopatrzenie Rolnictwa
i Ogrodnictwa „Agroplon”
Bartoszyce

zł / dt

Chemirol Bartoszyce

Mocznik 46%
Saletra amonowa 34%
Saletra amonowa 32%
Saletrzak
Saletrosan NS 26(13)
Siarczan amonu
Superfosfat wzbog. 40% P2O5 gran.
Superfosfat poj. 20% P2O5 gran.
Siarczan magnezu
RSM
Amofoska NPK 4:12:12
Amofoska 5:10:25
Amofoska NPK 4:12:20
Amofoska NPK 4:16:18
Polifoska 8:24:24
Lubofoska 8:19:29
Lubofoska 4:12:12
NPK 8-19-29
PK 15-30
NPK 8-20-30
NPK 7:20:30
NPK 5:15:30
Sól potasowa
Polifoska 6:20:30
Tarnogran 12-23
wapno kredowe
wapno granulowane (wapniowe)
wapno granulowane (wapniowo-tlenkowe)
Wapno magnezowe

„BAY WAN” owa Wieś
14-400 Pasłęk

202,50

zł / dt

P.H.U. „Biochem”
Wiesław Musiał

zł / dt

obecnie nie ma w asortymencie żadnych nawozów do sprzedaży

337,50
321,30

Zakład zaopatrzenia rolnictwa
ul. Kormoranów 5, 11-700 Mrągowo

zł / dt

CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (10.11.2021 r.)

Z powodu trudnej sytuacji na rynku nawozowym część firm, od których pozyskujemy informacje, nie podała cen ponieważ nie miała ich na stanie
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agrorynek
CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.11.2021 r.)
Usługa/firma (zł/godz)
Orka pług 4-skibowy

SKR Rybno

SKR Rudzienice

Agroperfekt Kisielice

172,80 (godz.)

229,50 h

250,00 /ha

Orka 4 skiby pług obrotowy

292,50 h

Roztrząsanie obornika

388,80 (godz.)

184,50 h

Transport 1-przyczepa

123,00 (godz.)

150 h

Transport 2-przyczepy

147,60 (godz.)

170,00

Siew kukurydzy

189,00 h

Najem ciągnika

140,00 h

Gruber

252,00

Siew nasion kukurydzy 6rz. Gesperado 6 rzędów (h/ha

270/144

Siew zbóż

18,00 /ha

Wysiew nawozów

162,00 h

Rozwożenie wapna z załadunkiem
Kultywator

20zł/tona
172,80 (godz.)

Agregat 2 kultywatory z wałkiem

261-292,5 h

koszenie kosiarką rotacyjną

184,50

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana

207,00

Wypożyczenie ciągnika

108,00 (godz.)

Podsiew traw siew.VERDO

252 za 1 ha
97,20 (godz.)

Wałowanie

97,20 (godz.)

Talerzowanie

172,80 (godz.)

261,00

Ładowarka/cyklop

129,60 (godz.)

155,70

Spycharka

129,60 (godz.)

Koparka

108,00 (godz.)

Równarka

135,00 (godz.)

Zestaw niskopodwoziowy

147,60 (godz.)

130,00/godz.

432,00 +45,00
126,00

Odwóz kiszonki 4 t

166,50 h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne

Owijanie balotów

200,00/ha

100,00

Zbiór balotów turem

Zbiór zielonek

150,00/ha

120/godz.

Bronowanie

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy)

150,00 /ha

25,00 zł/szt
581,40-632,70 h

300,00 od przyczepy

8,10 zł za szt
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w chlewni i oborze

Hodowla gęsi – potrzeba przywrócenia
w gospodarstwach rolnych

Wysoka wartość odżywcza gęsiny i potencjalne zapotrzebowanie na ten produkt w pełni uzasadniają potrzebę przywrócenia tej produkcji w wielu gospodarstwach. Zaniedbany rynek mięsa gęsiego trzeba na nowo odbudować i na
bieżąco dbać o jego rozwój.
Mariola Kustra

Doradca Zespołu Doradców w Kętrzynie
Wśród hodowanych gęsi rozróżnia się dwa
typy: tłustomięsny oraz smalcowy. Typ tłustomięsny nadaje się do tuczu już wczesną
jesienią, natomiast smalcowy – późną jesienią. Gęsi użytkuje się głównie w kierunku
rzeźnym; niegdyś dużą wartość miało uzyskiwane pierze.
Rozpłód i wyląg. Stadko rozpłodowe zestawia się na 3-5 lat.
Składa się ono z 3-4 gęsi i 1 gąsiora. Okres nieśności zaczyna
się w lutym lub marcu. Samice na ogół chętnie wysiadują jaja. Dla wypróbowania nasiadki podkłada się jej 1-2 jaja, a jeśli
siedzi wytrwale przez 2-3 dni, dokłada się do gniazda dalsze
10-14 jaj wylęgowych. Wyląg trwa 31 dni. Gniazdo powinno
znajdować się w miejscu zacisznym, nieco zacienionym. Należy uważać, ażeby gęsi nie zagrzebywały jaj w ściółkę, gdyż jaja takie zamierają wskutek oziębienia. Gęś nasiadkę karmi się
raz dziennie, wyłącznie ziarnem zbóż. Pokarm i wodę umieszcza się w takiej odległości od gniazda, aby do karmienia i pojenia gęś musiała z niego schodzić.
Wychów gąsiąt. Gąsięta z wychowu naturalnego w pierwszych dniach są wrażliwe na zimno i dlatego temperatura w pomieszczeniu musi wynosić 15-20°C. Pobrane z zakładu wylęgowego gęsięta po 3 tygodniach życia nie wymagają już dodatkowego ogrzewania. Gęsięta są również wrażliwe na wilgoć. W ciągu pierwszych 4 tygodni życia nie powinny korzystać z kąpielisk, a ściółka w pomieszczeniu musi być zawsze
sucha. Dla 8-9 gąsiąt do 3 tygodni przeznacza się 1 m² powierzchni wychowalni.
Przez 24 godziny po wylęgu gąsiętom nie podajemy żadnej paszy. Od drugiego dnia dajemy 5 razy dziennie mieszankę wilgotną, składającą się ze świeżej, siekanej zieleniny (pokrzywy, mniszka, żywokostu, szczypiorku lub lucerny) i śruty
pszennej lub płatków owsianych z mlekiem. Po tygodniu do
młodej zieleniny możemy dodać śrutę jęczmienną, owsianą lub
otręby pszenne. Śrutę zwilżamy mlekiem, ażeby pasza miała
postać kruszonki, do której można też dodać twaróg. W 3 tygodniu do dawki wprowadzamy stopniowo niewielkie ilości
parowanych ziemniaków, od 4 tygodnia dokarmianie ograniczamy do jednego lub dwóch odpasów dziennie. Z chwilą gdy
gąski się dobrze opierzą (w wieku ok. 9 tygodni) podstawą żywienia powinno stać się pastwisko. W celu zapewnienia dobrego wzrostu należy dokarmiać ziarnem. Na pastwisku powinno być zadaszenie chroniące gąski przed nadmiernym nasłonecznieniem. Powinny one mieć też swobodny dostęp do wody. Po zejściu z pastwiska gęsi przeznaczone do dalszego chowu karmi się 3 razy dziennie. Od jesieni do wiosny żywimy
je marchwią, burakami, kiszonkami oraz parowanymi ziem-
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niakami, uzupełniając dawki pokarmowe śrutami zbożowymi, otrębami lub ziarnem. Konieczne jest w tym okresie podawanie gęsiom do woli w osobnych korytkach kredy pastewnej
oraz dodatków witaminowych.
Tucz gęsi. Gęsi w wieku 5-6 miesięcy można już przeznaczyć na tucz. Tucz przeprowadza się od września do grudnia,
wykorzystując naturalną zdolność gęsi do odkładania w tym
okresie zapasów tłuszczu w organizmie. Tucz powinien trwać
nie dłużej niż 4 tygodnie. Gęsi zamyka się w niewielkich kojcach. Przez pierwsze 2 tygodnie podajemy takie pasze, jak siekana marchew i buraki oraz owies i otręby, które mogą stanowić 30% dziennej dawki. W 3 tygodniu tuczu ograniczamy
podawanie okopowych i zwiększamy ilość ziarna i śrut zbożowych. W ostatnim tygodniu okopowe powinny stanowić 30%
dziennej dawki, pozostałą część – mieszanka zbożowa.
Żywienie gęsi dorosłych. Od października do stycznia gęsi karmimy 3 razy dziennie, dając im rano i w południe paszę
wilgotną, a wieczorem ziarno. Do mieszanki wilgotnej złożonej z okopowych, otrąb lub śrut, można dawać siano (sieczkę)
po 50-150 g na sztukę. Maksymalne dawki pasz to: 200 g suszu,
500 g ziemniaków parowanych, 200 g marchwi, 300 g buraków,
100 g kiszonki. Okres rozpłodu trwa od połowy stycznia do
maja-czerwca, pasza w tym okresie powinna być wzbogacona
o mieszankę mineralną i tran. W okresie kopulacji gąsiory obniżają masę ciała i dlatego należy podawać im dodatkowo 90100 g owsa skiełkowanego. Okres pastwiskowy trwa od maja
do późnej jesieni. W tym okresie gęś zjada ok. 2 kg zieleniny
dziennie, co w pełni zaspokaja jej potrzeby. Na pastwiska dla
gęsi nie nadają się łąki kwaśne i porośnięte ostrą trawą. Gęsi
dobrze wykorzystują ścierniska, kartofliska, buraczyska. Nie
powinno się gęsi paść razem z końmi, bydłem i owcami, gdyż
te zwierzęta nie chcą zjadać trawy zanieczyszczonej odchodami gęsi. Gęsi muszą mieć stale dostarczoną ilość wody do picia. Koryta do wody powinny być głębokie, ażeby gęś mogła
umoczyć cały dziób
powyżej otworów nosowych. Gęsi nie mają dużych wymagań co
do pomieszczeń. Pomieszczenia powinny być suche, widne,
dobrze wentylowane,
oświetlone, wysokie
na minimum 3 metry.
Źródła:
- „Poradnik gospodyni”
E. Siemaszko

przy zagrodzie

Wełna owcza – podstawowe pojęcia
Owce mogą być źródłem wielu surowców: wełny, skór, mięsa, mleka, a także nawozu o bardzo wysokiej zawartości
składników mineralnych. Ostatnie lata jasno pokazują, że hodowla owiec coraz mocniej ukierunkowuje się na produkcję mięsa, szczególnie jagnięcego. Niestety hodowcy od lat borykają się z coraz poważniejszym problemem zbytu
owczej wełny, która z pełnoprawnego produktu, stała się surowcem odpadowym.
mgr inż. Karol Sus

Kierownik Zespołu Doradców w Olecku
Świadczą o tym statystyki, chociażby te publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, który jak podaje w zestawieniu za 2019
rok, w Polsce wyprodukowano 891 tony
wełny owczej niepranej, co w porównaniu
do 2018 roku daje spadek produkcji o ok.
1,3% (11,7 tony). Warto nadmienić, że jednocześnie roczna wydajność wełny od jednej owcy pozostała na tym samym poziomie co w roku poprzednim i wynosiła 3,3 kg. Średnioroczny stan pogłowia
spadł nieznacznie w stosunku do roku 2018 (spadek o 0,2%,
tj. 0,5 tys. sztuk).
Zmniejszanie produkcji wełny wynika przede wszystkim
z pogorszenia koniunktury na produkty wełniane, a w związku z tym również na wełnę. Wymagania rynku skłaniają hodowców do ukierunkowywania swoich produkcji na produkcję żywca. Nie bez znaczenia jest również fakt, że od owiec ras
mięsnych uzyskuje się zdecydowanie mniej wełny. Niestety coraz częściej zapomina się o wełnie, jako tradycyjnym, a przede
wszystkim naturalnym surowcu do produkcji wysokiej, jakości odzieży i innych tekstyliów, na rzecz produktów sztucznych
i tkanin syntetycznych. Warto przy tym zwrócić uwagę, że według definicji książkowej wełna jest charakterystycznymi włosami, które stanowią okrywę ssaków o szczególnej strukturze
i dające się samoistnie prząść i spilśniać – filcować bez dodatku innych włókien. Przędzeniem i spilśnianiem natomiast nazywa się wzajemne łączenie się włókien dzięki właściwościom
czepnym zewnętrznej warstwy oskórka. W przypadku spilśniania połączenie jest trwałe i rozdzielenie włókien bez ich uszkodzenia jest niemożliwe. Włosy okrywy wełnistej łączą się w zespoły oddzielone od siebie szwami. Czynnikami sprzyjającymi tworzeniu się struktury są: gęstość włosów, wspólny rytm
karbikowania, czepliwość, obecność tłuszczopotu oraz występowanie włókien wiążących.
Wśród właściwości fizycznych wełny wyróżnia się jej grubość, sortyment, długość, wytrzymałość, sprężystość, elastyczność, plastyczność i higroskopijność. Grubość wełny to przeciętna średnica włókien wyrażona w um, natomiast sortyment jest
jakościową cechą wełny związaną ściśle z jej grubością i wyrażona za pomocą symboli literowych lub cyfrowych. W skali literowej sortyment określany jest za pomocą liter alfabetu, którymi oznaczono podziały grubości wełny. Skala bradfordzka,
wykorzystywana w przemyśle włókienniczym oparta jest na
wyprzędności wełny. Sortymenty są wyrażone cyframi określającymi liczbę motków przędzy o długości 560 jardów (ok. 512
m), która można uzyskać z 1 funta wełny (0,4536 kg).
Grubość wełny na owcy podlega dynamicznym zmianom:
najcieńsza jest wełna jagnięcia. Z upływem wieku grubość

wełny rośnie mniej więcej do 4 roku, po czym następuje jej
stopniowe pocienienie. Cecha ta wykazuje związek z płcią
(tryki produkują wełnę grubszą), również reaguje na zmiany żywieniowe, które powodują nierównomierność w grubości. Na ogół wełna jest grubsza w okolicach tułowia w partiach grzbietowych i na zadzie. Długość wełny jest cechą dodatnio skorelowaną z grubością. Wytrzymałość natomiast to
cecha decydująca o wartości technologicznej wełny, związana z budową włosa. Sprężystość, czyli inaczej zdolność włosa do wydłużania oznacza zdolność włókna do wydłużania i powrotu do stanu wyjściowego po ustaniu siły rozciągającej. Wydłużanie włókien do 30% nie pozostawia śladów.
Sprężystość włókien cieńszych jest wyższa. Wełna owiec dorosłych jest bardziej sprężysta w porównaniu z jagnięcą. Elastyczność oznacza zdolność powrotu do pierwotnej postaci
włókna skręconego lub zgiętego, natomiast jego plastyczność
to zdolność wełny do zachowania form nadanych w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności. Zdolność wełny do wchłaniania wody z otoczenia nazywamy higroskopijnością. Wełna owcza potrafi wchłonąć wodę w ilości 3060% swojej masy.
W ogromnej większości przypadków owce strzyże się raz do
roku, najczęściej jesienią. Pierwsza strzyża odbywa się w wieku
10-12 miesięcy w przypadku jarek oraz 7-9 miesięcy w przypadku tryczków. Wyjątkami są strzyże tryków rozpłodowych, które odbywają się wiosną, na 1-1,5 miesiąca przed stanówką oraz
strzyże owiec o długiej wełnie, które niejednokrotnie wymagają dwukrotnego zabiegu strzyżenia w ciągu roku.
Owce strzyżone są obecnie maszynkami mechanicznymi,
a wełna po strzyży w postaci runa układana jest na stole sortierskim, stroną zestrzyżoną do powierzchni blatu. Następnie
należy starannie wełnę oczyścić z zanieczyszczeń mineralnych
i organicznych. Kolejnym krokiem jest zabieg obrzeżenia runa,
które polega na oddzieleniu części runa z okolic głowy, szyi,
nóg, brzucha oraz ogona od reszty runa. Obrzeżone runo składa się bokami do środka i zwija w rulon w kierunku części
szyjnej. Po strzyżeniu wełnę należy luźno rozmieścić w przewiewnym pomieszczeniu w celu jej „wypoceniu”. Po uzyskaniu odpowiednich parametrów wełny można spakować ją do
przewiewnych, jutowych worków.
W literaturze występują różne sposoby klasyfikacji wełny
owczej. Oprócz klasyfikacji wełny według stanu masy włóknistej – wełna jednolita (J) lub mieszana (M), wełny klasyfikuje
się w zależności od możliwości przeznaczenia ich na określony
rodzaj przerobu: czesankowy lub zgrzebny oraz według stylu,
czyli zespołu cech wełny potnej, które decydują o jej wartości
technologicznej. Ponadto wełna jest klasyfikowana w zależności od długości zespołów:
Bieżące Informacje nr 12 [385] n Grudzień 2021
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n wełny czesankowe – muszą charakteryzować się dużym
wyrównaniem pod względem grubości, długości oraz wytrzymałości. Podczas przędzenia takich wełen otrzymuje się
przędze gładką o równoległym układzie włókien,
n wełny zgrzebne – niejednorodne pod względem cech fizycznych, zwykle krótsze i osłabione. Przędzenie zgrzebne daje
przędze o różnokierunkowym układzie włókien,
n wełna potna – czyli wełna w stanie naturalnym; oprócz czystego włókna występują w niej: woda, tłuszcz, pot, zanieczyszczenia organiczne i mineralne,
n wełna czysta – wełna prana, która zawiera 17% wilgotności
legalnej w tym 1% tłuszczu wełnianego.
Mimo że obecnie w dalszym ciągu sytuacja na rynku wełny owczej nie wygląda optymistycznie, wciąż należy mieć na-

dzieję na odwrócenie trendów konsumenckich i zwrócenie się
z powrotem w kierunku naturalnych, a przede wszystkim wysokiej jakości materiałów tekstylnych, co być może pozwoli na
wielki powrót wełny owczej.
Źródła:
- Roman Niżnikowski, Tomasz Rokicki, Sylwia Łaba, Karol Krajewski. Sytuacja strategiczna sektora owczarskiego w Polsce – uwarunkowania hodowlane, rynkowe i ekonomiczne. Przegląd hodowlany 4/2017.
- Tomasz Rokicki. Sytuacja na rynku produktów owczarskich na świecie w latach 1997-2001.
- Roman Niżnikowski. Przydomowy chów owiec. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1996.
- Główny Urząd Statystyczny

Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami
ze źródeł rolniczych – ramowa dyrektywa wodna

Woda od zawsze była bardzo cennym składnikiem. Jej pozyskiwanie i dostępność w dawnych czasach różniła się od
tego, jak wygląda to dzisiaj, a spowodowane było to znaczącym postępem cywilizacyjnym i technologicznym. Dawniej
przechowywano ją w studniach głębinowych, a służyła ona nie tylko do picia czy sporządzania posiłków, ale również
do prania, sprzątania czy mycia. Należy nadmienić, że kolor nie był krystalicznie czysty.
dr inż. Marek Nowicki

p.o. Kierownik Zespołu Doradców w Elblągu
W dzisiejszych czasach postęp cywilizacyjny
jest na bardzo wysokim poziomie, a wprowadzanie to coraz nowszych technologii do
rolnictwa i przemysłu powoduje zwiększającą się degradację wód powierzchniowych
i głębinowych. Pod koniec XX wieku powstały dyrektywy (m.in. azotanowa, fosforowa) mające na celu ochronę wód przed
zanieczyszczeniami przedostającymi się ze źródeł rolniczych.
Ich celem było podjęcie działań, które ograniczą spływ szkodliwych związków do wód powierzchniowych i podziemnych.
W oparciu o ochronę wód powstała Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tak zwana „Dyrektywa wodna”, która ma na celu poprawę i koordynację
istniejącego prawa wodnego poprzez ochronę wód przed zanieczyszczeniami u źródła. Głównym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i ekologicznego wód śródlądowych, łącznie z wodami podziemnymi oraz wód przybrzeżnych i przejściowych do 2015 r.
Dyrektywa ta zakłada pogorszenie się stanu wód, jedynie na
skutek wystąpienia naturalnych czynników niezależnych od
działalności człowieka takich jak susza, powódź. Dla usprawnienia RDW sporządzono system zarządzania zlewniowego,
który niezależnie od tego czy znajduje się na terenie dwóch
czy trzech lub więcej państw członkowskich nakazuje współpracę tych krajów. Dla prawidłowego funkcjonowania dyrektywy wskazana jest integracja i wzajemna chęć poprawy jakości wód wszystkich zainteresowanych stron. W procesie poprawy należy wziąć pod uwagę ochronę wód i ekosystemów, które są obecnie w stanie umiarkowanym przed degradacją i zanieczyszczeniem. Należy jednakowo traktować potrzeby komu-
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nalne, przemysłowe i rolnicze, przy czym trzeba uwzględnić
odpowiednie zagospodarowanie, tak aby nie zanieczyścić środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju powinno się właściwie wykorzystywać, ochraniać i poprawiać jakościowo zasoby wodne. Ramowa Dyrektywa Wodna ustanawia
wymagania dotyczące monitoringu jakości wód. Jakość wód
powierzchniowych określa się na podstawie czystości i stanu
ekologicznego zasiedlających go biocenoz.
W Polsce dokumentami, które regulują gospodarkę wodną są
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U.
2006 nr 126) i najnowszy akt prawny, Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 23 sierpnia 2017 r.,
poz. 1566. Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 2018 r. i zastąpiła ustawę Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., która obowiązywała dotychczas. Wprowadzona nowa ustawa określiła zmiany
dotyczące m.in. administracji wód, korzystania z wód, ochrony wód, usług wodnych oraz opłat za te usługi.

przy zagrodzie
Powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
w którego w skład wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
n Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
n 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej,
n 50 Zarządów Zlewni,
n 330 Nadzory Wodne.
Wody Polskie zatrudniają ponad 6000 pracowników w całej
Polsce, których misją jest ochrona mieszkańców Polski przed
powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami
dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej
jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty
za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi
podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi
a odbiorcami ich usług.
Korzystanie z wód odbywa się na podstawie trzech wyróżnionych sposobów: powszechny, zwykły i szczególny. Powszechne korzystanie z wód publicznych przysługuje każdemu, służy do zaspokajania potrzeb osobistych, wypoczynku,
potrzeb gospodarstwa domowego i rolnego. Zwykłe korzystanie z wód zaspokaja potrzeby związane z prowadzeniem własnego gospodarstwa domowego i rolnego, każdego kto jest właścicielem gruntu. Uwzględnia pobór wód powierzchniowych
i podziemnych nie przekraczając średniorocznie 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi nie przekraczając łącznie 5 m3 na dobę. Szczególne korzystanie z wód
obejmuje odwadnianie gruntów i upraw, korzystanie z wód
w sztucznych zbiornikach wodnych, uprawianie na wodach
sportu, wykorzystywanie dla celów żeglugi oraz spławu, nawadnianie gruntów lub upraw wodami oraz wykorzystywanie wód znajdujących się w rowach i stawach.
Usługi wodne pozwalają na korzystanie z wód wykraczając poza zakres ww. 3 sposobów. Obejmują one pobór, uzdatnianie, dystrybucję, piętrzenie oraz magazynowanie wód podziemnych i powierzchniowych, odbiór i oczyszczanie ścieków, czerpanie wód do celów energetyki, trwałe odwadnianie
gruntów oraz odprowadzanie do wód lub do ziemi niewykorzystanych lub pobranych w nadmiarze wód. Podmioty, które korzystają z usług wodnych zobowiązane są do stosowania
urządzeń umożliwiających pomiar ilości pobranej wody lub
odprowadzanych ścieków, uwzględniając przy tym ich temperaturę. Opłaty za usługi wodne są pobierane za pobór wód
podziemnych lub powierzchniowych, odprowadzanie do wód,
wód opadowych, roztopowych oraz pochodzących z odwodnienia gruntów na granicy administracyjnej miast, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi oraz ścieków pochodzących
z chowu lub hodowli ryb. Wyróżnia się dwa rodzaje opłat: stała i zmienna. Do stałej zalicza się pobór wód poziemnych, powierzchniowych, odprowadzanie wód opadowych, roztopowych, pochodzących z odwodnienia na granicach administra-

cyjnych miast oraz wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.
Opłata zmienna jest wyznaczana na podstawie pobranej wody, jakości i ilości odprowadzanych ścieków w systemie kwartalnym na podstawie odczytu z wskazanych urządzeń pomiarowych lub danych z systemu pomiarowego. Dla prawidłowej
ochrony wód wprowadzono zakazy dotyczące: gromadzenia,
składowania środków chemicznych, ścieków, odchodów zwierzęcych na terenach zagrożonych powodzią; wprowadzania
ścieków do wód powierzchniowych i ziemi, jeśli są sprzeczne
z istniejącymi formami ochrony przyrody (ostoi, strefy ochrony zwierząt i zbiorników wodnych); mycia opryskiwaczy rolniczych, pojazdów, pobierania wody bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza z wód powierzchniowych.
Podsumowując, dbając teraz o środowisko, a zwłaszcza
o wody, bez których nie ma życia zapewniamy przyszłość sobie i przyszłym pokoleniom. Gdy porzucimy te cele stracimy
wszystko co udało nam się osiągnąć na przełomie lat i powrócimy do czasów, gdzie dostępność do wody graniczyła z cudem.
Wody to nie śmietnik – to hasło kampanii społecznej Wód
Polskich, która zwraca uwagę na zanieczyszczanie rzek oraz
zbiorników wodnych. W Polsce to prawdziwa plaga! Pracownicy Wód Polskich corocznie zbierają setki ton różnego rodzaju odpadów, które trafiają do rzek oraz pojawiają się w ich pobliżu. W sezonie wiosenno-letnim okolice zbiorników wodnych
są zasypane plastikowymi opakowaniami i butelkami, kawałkami szkła, puszkami i innymi odpadami.
Śmieci nie znikają w wodzie
Plastik, który wpada do rzeki i przemieszcza się z nurtem,
niekiedy osiada na brzegu lub jej dnie. Tworzywo często rozpada się na drobne kawałki – naukowcy nie znają jeszcze do
końca szkodliwości działania mikroplastiku, ale już dziś wiadomo, że może mieć bardzo niekorzystny wpływ na organizm
człowieka, na zwierzęta i całe ekosystemy. Toksyczne są resztki farb i innych substancji, które przedostają się do wód z porzuconych na dzikich wysypiskach śmieci. Część zanieczyszczeń przemieszcza się rzekami aż do samego Bałtyku. Zarówno
śmieci stałe, jak substancje rozpuszczające się w wodzie, pozostawiają swój ślad. Rzeka pamięta, kto ją zatruwa! Zanieczyszczona woda szkodzi ludziom i przyrodzie. Marzymy o odpoczynku na łonie natury i podziwianiu jej piękna. Osiągniemy
to, pozostawiając naturę w takim stanie, w jakim ją zastajemy.
Wystarczy – tylko i aż – nie śmiecić.
rzekibezsmieci@wody.gov.pl to adres Wód Polskich, pod który możemy przesłać swoje zgłoszenie, jeżeli zastaniemy dzikie
wysypisko nad wodą. Pamiętajmy o podaniu dokładnej lokalizacji – miejscowości, nazwy rzeki bądź zbiornika wodnego.
„…Wszystkie istoty ciągną do wody i wokół niej organizują swoje
życie. Podobnie ludzkość. Sercem każdej społeczności jest woda: wielka jak morze albo mała jak źródełko…”
Stephenie Meyer, „Wojna o dąb”
Źródła:
- Prawo wodne (Dz.U.2017 poz. 1566)
- Broszura „Co nowego w prawie wodnym”, M. Jankowska, Olsztyn
2017 r,
- wody.gov.pl
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Kolejne życie maszyn
Kilka lat temu w styczniowym numerze miesięcznika Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego RADA ukazał się
artykuł pod tytułem Drugie życie maszyn, autorstwa Tomasza Kolankowskiego. Lektura tego krótkiego, w mojej
ocenie celnego merytorycznie materiału dodała mi odwagi, żeby napisać zaraz o tym problemie w województwie
warmińsko-mazurskim. Dzisiaj sytuacja w tej sprawie wygląda jeszcze poważniej.
mgr inż. Jerzy Bancewicz

Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Rzeczywiście: intensyfikacja rolnictwa,
spadek liczby małych gospodarstw
rolnych na rzecz powiększania się powierzchni produkcyjnych większych
gospodarstw, wdrażanie do produkcji nowych praktyk rolniczych – postęp technologiczny i ciągłe ograniczanie udziału pracy ludzi w rolnictwie wymuszają wprowadzanie do użytkowania coraz
bardziej skomplikowanych maszyn i narzędzi rolniczych. Problem w tym, że intensyfikacja rolnictwa już przekroczyła
niektóre, wcześniej wydawałoby się nieprzekraczalne progi.
Opublikowany 17.12.2020 roku do
konsultacji Projekt Sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (komisje Parlamentu Europejskiego) zawiera bardzo niepokojące oceny dotychczasowego stanu bezpieczeństwa żywności
w UE. ,, Sposób, w jaki siła pieniądza
przeważa nad życiem i podstawowymi
wartościami, jest najbardziej widoczny
w sektorze rolno-spożywczym, gdzie
ekonomia skali grozi doprowadzeniem
do sytuacji, w której w bliskiej przyszłości życie na Ziemi stanie się trudne do zniesienia lub nawet niemożliwe. Przemysłowa produkcja zwierzęca
i monokultury wymagające intensywnego stosowania chemikaliów powodują wysokie emisje gazów cieplarnianych,
degradację gleby, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody, utratę
różnorodności biologicznej i zagrażają
dobrostanowi zwierząt, osłabiając tym
samym wrażliwe ekosystemy, od których zależy całe życie na Ziemi. Dieta Europejczyków nie jest zgodna z zaleceniami dotyczącymi zdrowego sposobu odżywiania się; w całej populacji
konieczna jest zmiana wzorców konsumpcji ukierunkowana na spożywanie
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zdrowszej żywności pochodzenia roślinnego oraz mniejszej ilości czerwonego i przetworzonego mięsa, cukrów, soli
i tłuszczów, co będzie również korzystne dla środowiska. Spożywanie pokarmów jest podstawową potrzebą naszego istnienia i prawem człowieka. Z tego powodu produkcja przeznaczonej dla
nas żywności zasługuje na pełną uwagę. Zdrowe, zrównoważone rolnictwo
jest możliwe pod warunkiem poszanowania przyrody, przywrócenia obiegu
składników pokarmowych, ograniczenia stosowania środków chemicznych
i płacenia rolnikowi godziwej ceny za
jego produkty. Także obywatele muszą
dysponować pełnią informacji na temat
pochodzenia żywności i sposobu jej produkcji oraz wiedzieć, czy cena jaką za
nią płacą, faktycznie pokrywa wszystkie
koszty produkcji i koszty środowiskowe.
Musimy zapewnić dostęp do ziemi, czystej wody i zdrowych gleb oraz przejść
do rolnictwa regeneracyjnego, odpornego na zmiany klimatu, agroekologicznego i sprawiedliwego społecznie. Handel
powinien służyć zrównoważonemu rozwojowi, co wymaga przemyślenia obecnego sposobu importowania i eksportowania żywności na całym świecie. Musimy także krytycznie przemyśleć interesy wielkich korporacji, które zagrażają bezpieczeństwu żywieniowemu. Zasadnicze znaczenie ma budowanie bardziej sprawiedliwych, krótszych i czystszych łańcuchów dostaw oraz promowanie wystarczającej (co do ilości), zdrowej
i zrównoważonej diety dla wszystkich,
w tym uwzględnienie odpowiednich zachęt w cenach żywności. Noże i widelce
(łyżki też) to najważniejszy oręż, jakim
dysponujemy m.in. w walce ze zmianą klimatu, ubóstwem, głodem, chorobami, dyskomfortem zwierząt i utratą
różnorodności biologicznej. Najwyższy
czas, abyśmy zaczęli skutecznie z nich
korzystać”.
Wróćmy do starych maszyn. Starsze,
wysłużone maszyny popadają w nieła-

skę: rzadko udaje się je sprzedać kolejnym użytkownikom. Zaniedbane, zapomniane, często niekompletne czekają najczęściej na wywózkę na skup złomu. Kilkakrotne, dotychczasowe podwyżki cen złomu sprowokowały obwoźny skup i większość starego sprzętu rolniczego odjechała do hut. Właściciele tego
sprzętu uzyskali ze sprzedaży niewielkie
pieniądze, na zawsze tracąc część historii swojego gospodarstwa oraz polskiego rolnictwa.
Dla wielu osób, szczególnie w przeszłości związanych z rzeczywistością wsi
stare sprzęty rolnicze mają zasadniczą
wartość sentymentalną. Tam, gdzie udało się je uchronić przed likwidacją, odrestaurować i wyeksponować w gospodarstwie są pamiątką po rodzicach, dziadkach lub sąsiadach, którzy bardzo ciężko pracowali przy ich pomocy.
A tymczasem stary, wycofany z użytkowania sprzęt rolniczy, odpowiednio
odrestaurowany (co dzisiaj nie jest zbyt
trudne) i odpowiednio wyeksponowany
w podwórzu gospodarstwa może stanowić dużą wartość historyczną i edukacyjną szczególnie dla dzieci i młodzieży. Tego rodzaju ekspozycje w gospodarstwach rolnych powinny skłaniać do refleksji nad naturą rolnictwa
i w perspektywie inspirować, tam gdzie
to możliwe, potrzebę odwrotu od przemysłowych metod wytwarzania żywności w kierunku metod prostszych,
dawno sprawdzonych pod kątem jakości produktów.
Starsze maszyny i urządzenia rolnicze mają najczęściej prostą, jednoznacznie funkcjonalną budowę – wynikającą z ich przeznaczenia. Najlepiej byłoby,
gdyby zainteresowane nimi osoby mogły
je oglądać w pracy. Jest jeszcze szansa,
żeby uratować w ten sposób coraz rzadsze już sprzęty i przywrócić je do użytkowania szczególnie w gospodarstwach
agroturystycznych, często realizujących
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ekologiczne metody produkcji rolniczej
i jednocześnie utrzymujących konie zimnokrwiste.

do większego szacunku dla pracy rolnika i do refleksji, że rolnictwo, to przecież
produkcja żywności dla nas wszystkich.

Obserwacja, a czasem, jeżeli to możliwe osobisty udział osób lub ich rodzin
nie związanych zawodowo z rolnictwem
w pokazie pracy starego sprzętu rolniczego może skłonić gości gospodarstwa

W starych maszynach rolniczych zmaterializowana jest określona myśl techniczna, często aktualna do dziś, tyle że
w nowych formach zastosowań. Przykładem jest gospodarstwo CDR o. Radom

w Chwałowicach, gdzie zgromadzono
wiele ciekawych rozwiązań sprzętu do
pielęgnacji upraw, szczególnie w rolnictwie ekologicznym.
W naszym województwie również
przybywa dobrych doświadczeń w odrestaurowywaniu i pokazowym użytkowaniu starego sprzętu rolniczego.

Wieś z historią w tle

Rolnictwo od dziesiątek lat pełniło ogromną rolę w gospodarce. Na przełomie lat zaszły ogromne zmiany w rolnictwie
światowym, europejskim, a też tym polskim. Choć trudno to dziś sobie wyobrazić, kiedyś praca na roli oparta była na
sile pociągowej zwierząt i pracy człowieka. Konie nie były mechaniczne, ale te prawdziwe, te rżące.
Joanna Matyjasek

Doradca Zespołu Doradców w Ełku
Wszystkie zabiegi agrotechniczne
wykonywane były przy pomocy wołów, a później koni.
Począwszy od orki, skończywszy na
zbiorach płodów. Te
silne zwierzęta zaprzęgano do pługa, za
którym rolnik chodził orząc pole. Podobnie wyglądało bronowanie, czy wysiew zbóż. Nie siano przy pomocy precyzyjnych, skomputeryzowanych maszyn.
Chodząc po polu rolnik ręką ze specjalnego fartucha rozrzucał po polu nasiona.
Także zbiór płodów z pola nie należał do łatwych obowiązków. Trawy nie
były koszone kosiarką, lecz kosą. Skoszony materiał suszono, zbierano grabiami
i widłami składano w stogi. Siano zbierano na wóz drabiniasty i zwożono do
stodoły. Ze względu na brak możliwości zakiszenia zbierano wyłącznie siano.
Zboża koszono sierpem, następnie wiązane w snopki i ustawiane w dziesiątki lub
mendle. Następnie po wyschnięciu zwożone pod strzechę. Wydawało by się, że skoro płody rolne są zwiezione to prace można uznać za zakończone. Nic bardziej mylnego! Zwiezione snopki trzeba było jeszcze
wymłócić, czyli oddzielić słomę od ziarna.
Wcześniej wykonywano to przy pomocy
cepów. Z upływem lat przy pomocy młocarni, tzw. ,,damfy’’ – czyli maszyny szerokomłotnej, nieoddzielającej ziarna od plew.
Produkcja zwierzęca nie była nadmiernie rozwinięta ilościowo. Jednak
struktura tej produkcji była bardzo szeroka. Każdy rolnik w gospodarstwie
miał konika, krówkę, świnkę, kurkę. Nie

były to produkcje towarowe, stanowiły zabezpieczenie żywnościowe dla rolnika i jego rodziny. Zwierzęta hodowano w sposób naturalny, paszą zebraną
z własnego pola. Bez dodatków paszowych. Prace przy zwierzętach wykonywane były ręcznie. Bez paśników, paszowozów, dojarek.
Z czasem organizacja pracy ewaluowała. Do prac w gospodarstwie zaczęto wprowadzać nowocześniejsze maszyny. Największe zmiany wyznaczył ,,mobilny silnik’’ – ciągnik rolniczy. Jako podstawowy sprzęt zmieniał z upływem lat
parametry: moc roboczą, wyposażenie,
wygląd. Pierwsze ciągniki były parowe.
Te o napędzie spalinowym powstały 1892
roku. Pierwszy ciągnik rolniczy polskiej
produkcji powstał w warszawskiej fabryce Ursus w roku 1922. Zwany był ,,ciągnikówką’’ od słowa ciągnąć. Cechował
go silnik wielopaliwowy (benzyną, nafta)
o mocy roboczej 25 KM. Z czasem moc
ciągników podwoiła się głównie dzięki
zastosowaniu silnika diesel. Do podstawowego sprzętu zaczęły powstawać maszyny kompatybilne typu pługi, siewniki, zgrabiarki. Z upływem lat i rozwojem technologii powstawały maszyny
samobieżne, jak kombajny, sieczkarnie czy opryskiwacze polowe.

waha się od 30 KM do nawet 400 KM.
Dobór sprzętu dyktowany jest dziś wielkością gospodarstwa i skalą produkcji. Ważne jest wyposażenie dodatkowe jak kamery czy klimatyzacja. Orka wykonywana jest ciągnikiem sprzężonym z pługami. Począwszy od tych
2-skibowych po największe 7-skibowe.
Wysiew nasion odbywa się przy pomocy siewników z dodatkowym doposażeniem doprawiającym glebę. Opryskiwacze o różnej pojemności, różnej szerokości belki roboczej. Nawet te samojezdne
z pomocniczym rękawem powietrznym,
wyglądające niemal jak małe samoloty.
Żyjemy w cudownym czasie, pełnym
wielu możliwości. Dostępne są najróżniejsze maszyny, systemy, technologie –
czynniki pozwalające w gospodarstwach
osiągać dobre wyniki produkcyjne. Nie
należy nigdy jednak zapominać, że ani
najnowsza technologia, ani nowa maszyna nie zastąpi w gospodarstwie człowieka. Bez zaangażowania rolnika, bez jego pracy, poświęcenia i czasu żadne gospodarstwo nie będzie miało możliwości funkcjonować, a tym bardziej się rozwijać. To rolnik jest kołem napędowym
swojego gospodarstwa.

Dzisiejsza praca w gospodarstwie dzięki tym
nowym technologiom
wygląda zupełnie inaczej
niż dziesiątki lat temu.
Przy każdej pracy w polu używane są ciągniki
rolnicze. Ich moc robocza
Bieżące Informacje nr 12 [385] n Grudzień 2021
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Błękitno-zielona infrastruktura
dla łagodzenia zmian klimatu

W dobie zmian klimatycznych coraz częściej stykamy się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jak susze czy
podtopienia i powodzie. Wpływa na to także zagęszczenie zabudowy i nadmierne uszczelnianie powierzchni przepuszczalnych oraz terenów biologicznie czynnych. Przez to raz mamy niedobór, a raz nadmiar wody. Dlatego rozwój
niebiesko-zielonej infrastruktury to przyszłość w adaptacji do zmian klimatu.
mgr inż. Urszula Anculewicz

Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Błękitno-zielona infrastruktura to rozwiązania oparte na
przyrodzie (NBS, od
ang. nature-based solutions), której ochrona
stała się jedną z kluczowych wartości
już pod koniec ubiegłego stulecia. Ochrona środowiska naturalnego koncentrowała się w przeszłości na zachowaniu
dzikiej przyrody, naturalnych czy półnaturalnych siedlisk oraz naturalnych
i kulturowych krajobrazów, często tylko
na wybranych obszarach i w oderwaniu od ich otoczenia. W ostatniej dekadzie zaczenie ochrony zasobów naturalnych stało się, dla nas jako społeczeństwa, naglącą kwestią, ponieważ wzrost
liczby ludności i zarządzanie zasobami
stają się coraz trudniejsze i wymagające
więcej uwagi. Dynamiczny rozwój infrastruktury transportowej, przemysłu
i budownictwa mieszkaniowego przyćmiły nieco mniej namacalne choć niezwykle ważne korzyści jakie zapewnia
człowiekowi środowisko naturalne. Dziś
nasza współzależność ze środowiskiem
staje się coraz lepiej rozumiana. Stało się
jasne, że również tereny zielone położone poza obszarami chronionymi mogą
i rzeczywiście zapewniają ważne usługi, niezbędne dla naszego zdrowia, dobrobytu, gospodarki i tożsamości kulturowej. Ponadto wspierają obszary chronione, zapewniając pomiędzy nimi łączność ekologiczną.
Błękitno-zielona infrastruktura głównie odnosi się do warunków miejskich
gdzie z powodzeniem uzupełnia lub zastępuje tradycyjne „szare” rozwiązania,
równocześnie regulując temperaturę powietrza oraz magazynując i oczyszczając
wodę deszczową. Elementy błękitno-zielonej infrastruktury można tak wkomponować w istniejący krajobraz aby stanowiły jego uzupełnienie.
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Podstawowym zadaniem błękitno-zielonej infrastruktury jest dostarczanie tzw.
usług ekosystemowych. Wyróżnić tutaj
można 4 kategorie takich usług:
1. Podstawowe – utrzymujące funkcje
ekosystemów roślin, zwierząt i człowieka czyli krążenie wody, produkcję
tlenu, gleby, tworzenie siedlisk;
2. Zaopatrujące – polegające na dostarczaniu dóbr np. wody, roślin, ziół;
3. Regulujące – związane z regulowaniem lokalnego klimatu, oczyszczaniem powietrza z zanieczyszczeń czy
przeciwdziałaniem powodziom, suszom oraz miejskiej wyspie ciepła;
4. Kulturowe – obejmujące walory estetyczne, rekreacyjne, krajobrazowe.
Szczególny potencjał błękitno-zielonej
(NBS) infrastruktury na terenach zurbanizowanych upatruje w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Potrzebę implementacji NBS do przestrzeni miejskiej determinuje prognozowany
wzrost ryzyka występowania zjawisk
ekstremalnych w sezonie letnim takich
jak deszcze nawalne i powodzie oraz
susze i deficyty wody, fale upałów powodujące występowanie miejskich wysp
ciepła. Kluczową rolę odgrywa problem
właściwego zagospodarowania wód opadowych. W obszarach miejskich, pokrytych zabudową, ponad połowa wód opadowych w postaci spływu powierzchniowego odpływa do rzeki. Jedynie 15%
wód infiltruje do gruntu. Koniecznym
jest odwrócenie tego trendu gdyż właściwe zagospodarowanie wód opadowych
w miejscu ich powstawania może ograniczyć ich odpływ do rzek, ograniczyć
lokalne podtopienia, zapewnić wodę roślinom podczas suszy, ograniczyć zużycie wody na podlewanie roślin i cele bytowe/gospodarcze. Poza powyższym zastosowanie elementów zielono-błękitnej
infrastruktury wpływa pozytywnie na
lokalny klimat i jakość powietrza dzięki
absorpcji CO2, pyłów i szkodliwych sub-

stancji chemicznych, produkcji tlenu, obniżeniu temperatury oraz zwiększeniu
bioróżnorodności. Do tego warto dodać
poprawę estetyki lokalnego krajobrazu.
Wśród najbardziej rozpoznawalnych
elementów błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeniach miejskich można wymienić:
Stawy i niecki retencyjne
Ich celem jest zatrzymywanie
i oczyszczanie wód opadowych. Składają się z czasz stale wypełnionych wodą oraz obsadzonych roślinnością brzegów, które mogą być czasowo zalewane. Można je tworzyć w istniejących
lub wykonanych w tym celu zagłębieniach terenu. Zbiorniki takie dają możliwość gromadzenia wody do wykorzystania w okresach suszy, zapewnienie
siedlisk dla roślin i zwierząt dziko żyjących na obszarach zurbanizowanych
oraz wzbogacanie funkcjonalne i kompozycyjne publicznych terenów zieleni. Dodatkową korzyścią jest zdolność
do oczyszczania wód z zanieczyszczeń
pochodzących ze spływu powierzchniowego poprzez sedymentację oraz fitoremediację.
Rowy bioretencyjne
Rowy bioretencyjne są płytkimi, porośniętymi roślinnością zagłębieniami do
odprowadzania wód opadowych o wielowarstwowej strukturze dna. Zbierają one
wody opadowe, filtrują je i stopniowo infiltrują do gruntu, dzięki czemu spowalniają spływ powierzchniowy. Rowy mają formę liniową i przekrój paraboliczny,
trapezoidalny lub V-kształtny. Zastępują typowe formy odwodnienia, jak np.
betonowe korytka ściekowe na parkingach, wzdłuż ciągów pieszych i rowerowych, na terenach o spadku nieprzekraczającym 5%.
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Rowy infiltracyjne

Zielone fasady i ściany

Rowy infiltracyjne to płytkie wykopy wypełnione tłuczniem lub kamieniami, które zwiększają naturalną zdolność
gleby do pochłaniania wody. Usuwają
zanieczyszczenia i osady ze spływu powierzchniowego dzięki procesowi filtracji,
adsorpcji na kruszywie wypełniającym
wykop i aktywności mikroorganizmów
żyjących w wypełnieniu lub w glebie.

Zielone fasady i ściany są częściowo lub całkowicie pokryte roślinnością rosnącą w pionie bądź też sadzoną w zamocowanych w pionie pojemnikach. Zielone ściany pomagają redukować skutki zmian klimatu w środowisku miejskim na wiele sposobów, m.in.
regulując temperaturę i ograniczając potrzebę ogrzewania lub chłodzenia. Na
poziomie miasta łagodzą efekt miejskiej
wyspy ciepła, generując cień i zapewniając ewapotranspirację. Na poziomie
budynku przyczyniają się do poprawy
izolacji termicznej. Co więcej, zielone
ściany podnoszą jakość powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz poprzez
wychwytywanie zanieczyszczeń. Zapewniają izolację akustyczną, są estetyczne i pomagają chronić strukturę budynku przed uszkodzeniami spowodowanymi wahaniami temperatury i promieniowaniem UV. Wspierają też różnorodność biologiczną, zapewniając siedliska dla ptaków i owadów.

Ogrody deszczowe w pojemnikach
Ogrody deszczowe w pojemnikach
to obiekty używane do gromadzenia i odprowadzania wody deszczowej. Wyróżniamy dwa główne ich typy. Pierwszy posiada pojemniki o charakterze przepływowym (zwane też
filtracyjnymi), które mają pełne, nieprzepuszczalne dno oraz rury przelewowe do odprowadzania nadmiaru
wody. Drugi typ, infiltracyjny, posiada otwarte dno, przez które woda może swobodnie przesiąkać do gruntu.
W obu typach ogrodów woda deszczowa jest oczyszczana podczas przesiąkania przez kolejne warstwy roślinności,
gleby i kruszywa, zanim dostanie się
do gruntu rodzimego lub zostanie odprowadzona do odbiornika. Istotną cechą ogrodów deszczowych w pojemnikach jest to, że można je łatwo adaptować do różnych lokalizacji.
Zielone dachy
Zielony dach to przestrzeń na dachu
budynku, pokryta roślinnością. Z powodzeniem wpływa na zwiększanie ilości
zieleni w intensywnie zabudowanych
przestrzeniach miejskich bez konieczności przeznaczania na nią dodatkowego terenu a przez to przyczynia się
do mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Zielone dachy chłodzą i nawilżają powietrze, redukując efekt miejskiej wyspy ciepła i tym samym poprawiając lokalny mikroklimat. Podnoszą jakość powietrza poprzez wiązanie
dwutlenku węgla oraz pyłów i toksycznych związków chemicznych. Zielone
dachy podnoszą efektywność energetyczną budynków, zapewniając izolację
termiczną w czasie występowania zarówno niskich, jak i wysokich temperatur. Rozwiązania te zwiększają również poziom retencji dzięki możliwości
zmniejszania spływu powierzchniowego z dachu aż o 90%.

Nawierzchnie przepuszczalne
Nawierzchnia przepuszczalna umożliwia przenikanie wody ze spływu powierzchniowego do gruntu. Ułatwiają to znajdujące się w niej otwory lub
porowaty materiał, z którego została
wykonana. Zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej niesie za sobą szereg korzyści, takich jak ograniczenie
spływu powierzchniowego, zasilanie
wód gruntowych, filtrowanie zanieczyszczeń i obniżanie temperatury powierzchni.
Podłoża strukturalne
Podłoża strukturalne wytwarzane
są z gleby i dodatków takich jak piasek, ił, glina i materia organiczna/kompost, ewentualnie również torf i biowęgiel. Proporcje składników są dobierane pod kątem określonego zastosowania. Podłoża tego typu można wykorzystać do sadzenia drzew, krzewów, bylin
i traw, a także w systemach zrównoważonej gospodarki wodami deszczowymi.
Kluczową korzyścią związaną z dodatkiem biowęgla do podłoża jest kontrolowana akumulacja węgla w glebie. Biowęgiel ponadto zwiększa żyzność gleby i jej
zdolności retencji wody, pochłania metale ciężkie, pestycydy, herbicydy i hormony, zapobiega wypłukiwaniu azota-

nów i bakterii kałowych do cieków wodnych, ogranicza emisję metanu z gleby.
Biowęgiel dzięki temu, że długo utrzymuje się w podłożu wspomaga magazynowanie dwutlenku węgla w glebie co
może mieć istotne znaczenie dla mitygacji zmian klimatu.
W przestrzeni wiejskiej błękitno-zielona infrastruktura wskazywana jest
współcześnie jako kluczowe narzędzie
włączenia aspektów ochrony bioróżnorodności w sektorze rolniczym. W kontekście rolnictwa elementy błękitno-zielonej infrastruktury tworzą obszary chronione (np. wchodzące w skład
sieci Natura 2000) ale również tereny
o wysokiej wartości przyrodniczej poza nimi tj. tereny zalewowe, podmokłe czy obszary przybrzeżne. Potencjalnymi elementami mogą być też: naturalne cechy krajobrazu, takie jak małe
cieki wodne, kępy drzew, żywopłoty,
które mogą służyć jako korytarze ekologiczne lub ostoje ekologiczne; wielofunkcyjne strefy o sposobach użytkowania ziemi sprzyjających zachowaniu
bioróżnorodności. elementy krajobrazu
pełniące funkcję adaptacji do zmian
klimatycznych oraz służące ochronie
przeciwpowodziowej, np. moczary, bagna, lasy na terenach zalewowych.
W celu podnoszenia świadomości
w zakresie wyzwań środowiskowych
oraz poznania tematyki błękitno-zielonej infrastruktury zapraszam do udziału
w webinarium pn. LPW na Lokalne Problemy Wodne – podsumowanie działań
w 2021 roku’’, które odbędzie się 8 grudnia 2021 r. za pośrednictwem platformy
Zoom. Szczegóły wydarzenia oraz link
do rejestracji znajdziecie Państwo na stronie Ośrodka www.wmodr.pl.
Źródła:
- „Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu”; praca zbiorowa
- „Zielona infrastruktura na obszarach wiejskich jako instrument polityki ochrony środowiska UE”; Justyna Goździewicz-Biechońska
- Kształtowanie krajobrazu dla przyrody i rozwoju regionalnego: Możliwości zielonej infrastruktury
- Podręcznik Zielonej Infrastruktury; praca
zbiorowa

Bieżące Informacje nr 12 [385] n Grudzień 2021

39

przy zagrodzie

C
I
E
K
A
W
O
S

GIŻYCKO – MOST OBROTOWY NA KANALE ŁUCZAŃSKIM
mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska

Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Ponoć do 1946 roku nikt nie słyszał o Giżycku. Krótko istniało pod
nazwą Łuczany, trochę dłużej jako
Lec. Znaną dziś nazwę nadano 66
lat temu w hołdzie mazurskiemu
księdzu, obrońcy polskości, Gustawowi Gizewiuszowi. Obecnie Giżycko stanowi perłę Krainy Tysiąca Jezior, a setki turystów w Żeglarskiej Stolicy Polski szukają największej atrakcji – mostu obrotowego. Ważący ponad 100 ton most może być obracany tylko przez jednego człowieka – to niezwykłe.
Od kwietnia do końca października w określonych godzinach, według dziennego rozkładu, trwa operacja otwierania mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim w Giżycku. Most pracuje tak, jak założyli konstruktorzy w XIX wieku. Wyróżnia go działanie. Zamiast podnosić się przesuwa się w bok, tworząc tym samym miejsce przepływającym statkom, jachtom i żaglówkom. Najpierw zdejmowane są blokady. Następnie, przy pomocy specjalnych przełożeń koła korby w wartowni operatora procedury, stutonowe przęsło unoszone jest do góry,
by potem po włożeniu korby w odpowiednie gniazdo obrócić całą konstrukcję. Korba obraca kołem zębatym zamontowanym w przęśle, które przesuwa się po szynie zębatej w kształcie łuku. Cały most zawieszony jest na dwóch kołach, które spoczywają na szynie w kształcie
okręgu oraz tej zębatej.
Jaką historię w mieście żeglarzy ma ten niezwykły obiekt?
Giżycko położone jest między dwoma jeziorami: Kisajno i Niegocin. Jeziora połączone są około dwukilometrowym Kanałem Łuczańskim. Jednoznacznych materiałów, gwarantujących dokładną historię
powstania nie znajdziemy. Przeczytaliśmy, że wcześniejszy most, chyba nie najlepszy, został zniszczony około 1859 roku przez wóz z dużym
ładunkiem. Obecny zbudowano w 1889 roku prawdopodobnie przez
zielonogórską firmę o nazwie Beuchelt & Co. Grünberg in Schlesien.
W międzyczasie musiał być jeszcze jeden most. Może drewniany?
Konstrukcja mostu tworzy most uchylny ze stalowym przęsłem
z drewnianym poszyciem o wymiarach 20 metrów długości i 8 metrów szerokości, ważącym prawie 100 ton. Przęsło osadzone jest na
mechanizmie obrotowym umieszczonym po zachodniej stronie mostu, a unoszenie i obracanie o 90 stopni odbywa się w kierunku po-
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Most Obrotowy 2016, fot. Tomasz Karolski

łudniowym. W styczniu 1945 roku most w znacznym stopniu został
zniszczony przez wycofujące się wojsko niemieckie. Przęsło należało osadzić ponownie. W latach sześćdziesiątych udoskonalono most
instalacją napędu elektrycznego. Gwałtownie działający mechanizm
elektrycznego otwierania uszkodził nabrzeże kanału i również samego systemu obrotowego. Most rozebrano i zastąpiono saperskim,
by wkrótce na nowo rozpocząć remontowanie. Pierwotny stan mostu przywrócono w roku 1993. Otwierano go ponownie przy pomocy systemu ręcznego. Ręczna obsługa, zgodnie z pierwotnym założeniem konstruktorów, odbywa się do dziś, a unikalność tego obiektu nie jest zagrożona. Najwięcej jednostek przepływa w lipcu i sierpniu. Statystyki szacują liczbę przepływających jednostek na grubo
ponad dwadzieścia tysięcy.
Informatory i portale turystyczne zwykły określać giżycki most obrotowy jako jedyny w Polsce, a nawet w Europie, gdy tymczasem w naszym kraju jest kilka podobnych i czynnych, różniących się jedynie konstrukcją, wielkością i przeznaczeniem.
Most obrotowy na Kanale Łuczańskim tworzy ruchomą pocztówkę Giżycka. Nie wiadomo tylko przez kogo lepiej widzianą. Przez żeglarzy, spacerujących brzegiem kanału turystów, a może z lotu ptaka
czy dronów? Najlepiej sprawdzić to samemu, a warto, bo most obrotowy wygląda imponująco.
Źródło:
- www.mazury.info.pl; www.gizycko.pl; www.wikipedia.pl
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System wsparcia ekonomii społecznej
w województwie warmińsko-mazurskim

Celem systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej jest wzmocnienie pozycji ekonomicznej i samodzielności rynkowej przedsiębiorstw społecznych. W województwie warmińsko-mazurskim stworzono trwałą infrastrukturę
wspierającą działalność podmiotów ekonomii społecznej.
Jadwiga Weisbrod

Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
System ten zapewnia kompleksową pomoc dla osób wykluczonych społecznie
poprzez animację,
warsztaty tematyczne, doradztwo specjalistyczne, promocję
produktów i usług, wsparcie finansowe,
a także poprzez inicjowanie partnerstw
oraz kreowanie przyjaznego klimatu na
rzecz ekonomii społecznej w administracji publicznej, w świecie biznesu oraz środowiskach lokalnych. W skład tego systemu wchodzą Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej, organizacje pozarządowe, Lokalne Grupy Działania oraz administracja publiczna.
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to podmioty lub partnerstwo posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, świadczące łącznie wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej.
Usługi wsparcia dzielą się na: usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi
inkubacyjne), usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), rozumiane zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii
Społecznej.
Od 2009 r. na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego funkcjonują
cztery akredytowane Ośrodki Wsparcia
Ekonomii Społecznej (OWES):
q OWES w Olsztynie prowadzony
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości
Lokalnej WAMA-COOP, działa na terenie powiatów: olsztyńskiego (grodzki, ziemski), lidzbarskiego, bartoszyckiego, mrągowskiego i kętrzyńskiego.
q OWES w Elblągu prowadzony przez
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych swoim za-

sięgiem obejmuje Miasto Elbląg, powiat elbląski, braniewski, iławski,
ostródzki.
q OWES w Nidzicy prowadzony przez
Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA
w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A. funkcjonuje na terenie
powiatów nidzickiego, działdowskiego,
szczycieńskiego, nowomiejskiego.
q OWES w Ełku prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi w Ełku w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
obejmuje swoim zasięgiem powiaty:
ełcki, gołdapski, olecki, piski, giżycki
i węgorzewski.
Ośrodki ściśle współpracują z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej – Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Olsztynie, z którym
wspólnie ustalają plany i zasady współpracy oraz realizują wspólne inicjatywy.
Dodatkowym wsparciem w ramach
tego systemu są Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej (IPS). Ich główną
funkcją jest pomoc w inkubowaniu spółdzielni socjalnych i NGO, chcących prowadzić działalność gospodarczą. Udzielają specjalistycznego wsparcia zarówno dla przedsiębiorstw społecznych, jak
i grup zainteresowanych przedsiębiorczością społeczną. Są odpowiedzialne za koordynację i rozwój ekonomii społecznej
na terenie poszczególnych powiatów. Jednocześnie odpowiadają za współpracę ze
wszystkimi podmiotami, których celem
jest wzmacnianie sektora ekonomii społecznej, a także tworzenie skutecznych
rozwiązań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przedstawiciele mają również możliwość korzystania z zasobów lokalowych
oraz sprzętu, którym dysponuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej poprzez: czasowe udostępnianie sprzętów

i pomieszczeń dla tworzonych przedsiębiorstw społecznych, spotkania grup założycielskich, organizację walnych zgromadzeń, zebrań, spotkań z obecnymi
bądź potencjalnymi klientami, spotkania młodzieży w ramach opracowywania inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości lub wolontariatu.
Inkubatory
Przedsiębiorczości Społecznej (IPS)
w ramach OWES w 2020 r.
OWES w Elblągu prowadzi IPS w Elblągu, Braniewie i Iławie. Inspiruje i mobilizuje do działania, wspiera tworzenie
i rozwój inicjatyw, projektów, partnerstw
lokalnych ukierunkowanych na rozwój
ekonomii społecznej. Oferuje doradztwo
z zakresu: prawa, księgowości, aspektów
marketingowych i biznesowych.
OWES w Ełku prowadzi IPS w Ełku
i Giżycku – usługi informacyjno-konsultacyjne dla osób zainteresowanych ekonomią społeczną, animacja wspierająca
ekonomię społeczną wśród lokalnej społeczności, animacja do tworzenia PES, organizacja jednodniowych seminariów tematycznych, lekcji w szkołach, wsparcie
zespołów ds. ES, organizacja spotkań coworkingowych i sieciujących.
OWES w Nidzicy – jeden prowadzony przez Fundację NIDA, IPS w Kamionce k/Nidzicy, drugi przez DAR
S.A. w Działdowie (wsparcie w postaci animacji lokalnego środowiska oraz
doradztwa, a także udostępnianie infrastruktury przedsiębiorstwom społecznym).
OWES w Olsztynie prowadzi IPS
w Olsztynie, Kętrzynie oraz w Bartoszycach.
Źródła:
- https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej
- http://www.es.warmia.mazury.pl/zostan-przedsiebiorca-spolecznym/znaki-i-symbole-regionu
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Kalkulacje rolnicze

mgr Klaudia Zawacka

Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Kalkulacja dochodu bezpośredniego z 1 ha – buraka cukrowego (listopad 2021 r.)
Poziom intensywności
Wyszczególnienie

J.m.

Niski

Cena
Ilość

Średni

Wartość (zł)

Ilość

Wysoki

Wartość (zł)

Ilość

Wartość (zł)

Wartość produkcji
Burak cukrowy (korzeń)

dt

12,00

500,00

6 000,00

600,00

7 200,00

750,00

9 000,00

Produkcja uboczna (liście na kiszonkę)

dt

3,00

500,00

1 500,00

600,00

1 800,00

750,00

2 250,00

Produkcja uboczna (wysłodki)

dt

3,50

240,00

840,00

288,00

1 008,00

360,00

1 260,00

Jednolita Płatność Obszarowa

ha

487,62

1,00

487,62

1,00

487,62

1,00

487,62

Płatność za zazielenienie

ha

327,26

1,00

327,26

1,00

327,26

1,00

327,26

Płatność cukrowa

ha

1 516,30

1,00

1 516,30

1,00

1 516,30

1,00

1 516,30

ha

184,54

1,00

184,54

1,00

184,54

1,00

Płatność energetyczna
Płatność dodatkowa
Wartość produkcji ogółem

10 671,18

12 339,18

184,54
14 841,18

Materiał siewny
Własny
Z zakupu

j.s.

1000,00

1,30

Razem materiał siewny

1 300,00

1,30

340,00

1 300,00

1,30

425,00

1 300,00
425,00

Nawozy (w czystym składniku)
Azot (N)

kg

7,13

100,00

712,75

130,00

926,57

150,00

1 069,12

Fosfor (P2O5)

kg

8,33

90,00

749,93

90,00

749,93

100,00

833,26

Potas (K2O)

kg

4,03

130,00

523,67

160,00

644,51

200,00

805,64

Wapno nawozowe (1/4 dawki)

kg

Inne

kg

Obornik (własny)

t

30,00
0,15

750,00

Razem nawozy

30,00
115,31

750,00

2 101,66

30,00
115,31

750,00

2 436,33

115,31
2 823,33

Środki ochrony roślin
– Chwastobójcze
Dual Gold 960 EC

l

130,18

1,10

143,20

1,10

143,20

1,10

143,20

Fusilade Forte 150 EC

l

129,00

1,50

193,50

1,50

193,50

1,50

193,50

Labrador 05 EC (3×)

l

36,96

3,75

138,61

3,75

138,61

l

133,32

0,60

79,99

0,60

79,99

0,60

79,99

Arcan 050 CS

l

154,44

0,75

115,83

0,75

115,83

0,75

115,83

Decis Mega 50 EW

l

155,50

0,20

31,10

0,20

31,10

– Grzybobójcze
Domark 100 EC
– Owadobójcze

Razem środki ochrony roślin

532,52

702,23

702,23

Koszty bezpośrednie

3 934,18

4 438,56

4 825,56

Nadwyżka bezpośrednia

6 737,00

7 900,62

10 015,62

Praca maszyn własnych

42

Wapnowanie

h

108,93

1,00

108,93

1,80

196,08

1,80

196,08

Podorywka
Bronowanie

h

90,00

2,00

180,00

2,00

180,00

2,00

180,00

h

115,00

2,80

322,00

2,80

322,00

2,80

322,00

Wywóz obornika (roztrząsacz + ładowcz)

h

77,46

7,00

542,20

7,00

542,20

7,00

542,20

Orka zimowa

h

61,91

4,00

247,62

4,00

247,62

4,00

247,62

Siew nawozów PK z bronowaniem

h

49,82

1,00

49,82

1,00

49,82

1,00

49,82

Uprawa przedsiewna

h

61,91

0,50

30,95

0,50

30,95

0,50

30,95
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Nawożenie pogłówne N (2 zabiegi × 1,0 h)

h

49,74

2,00

Opryski

h

52,37

0,50

26,19

0,50

26,19

0,50

26,19

Pojedynkowanie

h

7,24

15,00

108,57

15,00

108,57

15,00

108,57

Opielanie (2 zabiegi)

h

57,96

2,50

144,89

2,50

144,89

2,50

144,89

Transport buraków

h

57,53

7,50

431,49

7,50

431,49

7,50

431,49

Transport liści

h

57,53

5,00

287,66

5,00

287,66

5,00

Razem praca maszyn własnych

99,47

2,00

2 579,79

99,47

2,00

2 666,93

99,47

287,66
2 666,93

Usługi z zewnątrz
Siew punktowy

h

147,14

1,10

161,85

1,10

161,85

1,10

Zbiór kombajnem wielorzędowym

h

734,14

1,00

734,14

1,00

734,14

1,00

Razem koszty usług

895,99

Podatki i ubezpieczenia

180,00

Inne

5,0%

Razem koszty inne

1,00

180,00
370,50

895,99
1,00

180,00

161,85
734,14
895,99

1,00

400,07

180,00
419,42

550,50

580,07

599,42

Koszty pośrednie

4 026,28

4 143,00

4 162,35

Koszty całkowite

7 960,45

8 581,56

8 987,91

15,92

14,30

11,98

Koszt jednostkowy produkcji 1 dt
Wskaźnik opłacalność produkcji
(z uwzględnieniem wartości dopłat bezpośrednich)

%

4,77

16,62

39,19

Wskaźnik opłacalność produkcji
(bez uwzględnienia wartości dopłat bezpośrednich)

%

34,05

43,79

65,12

379,55

1 426,44

3 522,09

2 710,73

3 757,62

5 853,27

Dochód rolniczy (bez dopłat obszarowych)
Dochód rolniczy (z dopłatami obszarowymi)

Uprawa:
- tradycyjna na glebach kompleksu pszennego wadliwego oraz żytniego dobrego i zbożowo-pastewnego mocnego o pH 5,5-6,0
- średniointensywna na glebach kompleku pszennego dobrego i wadliwego oraz żytniego bardzo dobrego o pH 6,0-6,5
- intensywna na glebach kompleksu pszennego dobrego oraz żytniego bardzo dobrego i dobrego o pH 6,5-7,2

NOWOŚCI WYDAWNICZE
W działalności rolniczej ważną rolę odgrywają działania innowacyjne oraz proprzedsiębiorcze z wykorzystaniem środowiska naturalnego, istniejących zasobów produkcyjnych oraz tworzenia płaszczyzny
współpracy rolników ze środowiskami naukowymi. Sprzyjają one podniesieniu konkurencyjności oraz
tworzeniu nowych miejsc pracy.
Istotną kwestią jest właściwe rozumienie pojęcia innowacja. Dlatego też jednym z celów realizacji
operacji było ukazanie ciekawych pomysłów, innowacyjnych nie tylko pod względem produkcji, ale też
przetwórstwa i wykorzystania w rozwoju przedsiębiorczości.
Chów i hodowla owiec i kóz w Polsce ma wieloletnią tradycję. Te zwierzęta gospodarskie w najmniejszym stopniu poddawane były intensyfikacji produkcji rolniczej. Głównie utrzymywane były w
małych grupach, a tylko część krajowej populacji, i to zasadniczo owiec, stanowiły większe stada. Te
małe przeżuwacze najlepiej, spośród zwierząt hodowlanych, nadają się do chowu w warunkach naturalnych, w gospodarstwach ekologicznych. Tworzenie gospodarstw ekologicznych zajmujących się
chowem i hodowlą owiec i kóz jest szansą zagospodarowania niszy produkcyjnej na rynku produktów
pochodzenia zwierzęcego, rekultywacji użytków zielonych i gruntów rolnych poprzez wprowadzenie
kompleksowych technik ekologicznych, a także promocji obszarów o znikomym przemyśle i niewielkiej
intensywnej hodowli, dając możliwość rozwoju agroturystyki. Produkcja ekologiczna wymaga od producenta zwiększenia wrażliwości na ochronę środowiska i zdrowia konsumentów, lepszego wykorzystania
zasobów naturalnych, zmniejszenie zużycia środków chemicznych, lepszego wykorzystania gleby i regionu. Wszystkie te założenia spełniane są przez owczarskie czy koziarskie gospodarstwo ekologiczne.
Głównym celem realizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie operacji był
transfer wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w produkcji owiec i kóz oraz systemów jakości żywności pochodzącej od
tych zwierząt. Skierowano go do uczniów szkoły rolniczej, którzy są w znacznym stopniu predestynowani do podejmowania w
przyszłości innowacyjnych działań sprzyjających rozwojowi hodowli tych gatunków zwierząt. Młodzież jest zasobem, który można
wykorzystać w przyszłym rozwoju społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym obszarów wiejskich. Młoda generacja jest
zwiastunem przyszłości, dobrze przygotowana do absorpcji wiedzy, bez dystansu do innowacji.
Innowacyjne rozwiązania
w hodowli owiec i kóz w rozwoju
przedsiębiorczości obszarów wiejskich

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

Publikacje dostępne u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
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Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych – instrument
Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS)
W ostatnich miesiącach zakończyły się prace nad utworzeniem Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Inicjatorem jej utworzenia jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które pełni również rolę lidera konsorcjum,
w skład którego dodatkowo wchodzą wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Przynależność do sieci
jest dla rolnika rodzajem rekomendacji, wskazaniem wysokiej jakości stosowanych przez niego metod gospodarowania.
dr inż. Rodian Pawłowski

Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych (KSGD) swymi założeniami spełnia
cel Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS) i staje się kluczowym czynnikiem warunkującym skuteczny i efektywny transfer wiedzy i innowacji do praktyki zarówno w rolnictwie, jak i we wszystkich obszarach działalności gospodarczej.
W trakcie prowadzonych prac określone zostały również założenia, które w ramach KSGD mają być realizowane:
q Upowszechnianie dobrych praktyk wśród rolników i doradców;
q Dotarcie z zasobami wiedzy pochodzącej z gospodarstw demonstracyjnych do jak największej grupy rolników, uczniów
szkół rolniczych, naukowców, zarówno w obrębie województwa, jak i kraju;
q Przyspieszenie transferu wiedzy o innowacjach do praktyki
rolniczej;
q Wykorzystanie Krajowej Sieci do wymiany doświadczeń doradców dotyczących współpracy z rolnikami i prowadzenia
demonstracji;
q Sieciowanie doradców i rolników na poziomie kraju w celu
doskonalenia procesu upowszechniania innowacji, współpracy z nauką, rozwijania demonstracji jako skutecznej metody
upowszechniania dobrych praktyk;
q Wspieranie rolników w otwieraniu się na wprowadzanie innowacji i wymianę wiedzy z innymi osobami z branży rolniczej.
Najdogodniejszym narzędziem do prezentacji potencjału gospodarstw demonstracyjnych stała się storna internetowa www.
gospodarstwademonstracyjne.cdr.gov.pl, która umożliwia współpracę nie tylko lokalną, ale także krajową. Swoją chęć dołączenia do
Sieci może zgłosić każde gospodarstwo, które ostatecznie musi
zostać zweryfikowane na podstawie listy minimalnych warunków, czego dokonuje Wojewódzki Koordynator ds. współpracy
na rzecz Krajowej Sieci. Po pozytywnej weryfikacji Koordynator
współpracuje z danym gospodarstwem i podpisuje porozumienie, na podstawie którego informacje o gospodarstwie wprowadzane są do bazy danych znajdujących się na wspomnianej wcześniej stronie internetowej. Baza danych gospodarstw demonstracyjnych będzie sukcesywnie rozbudowywana, a umieszczane
na stronie internetowej informacje będą opisową i multimedialną charakterystyką danego gospodarstwa. Taka forma prezentacji gospodarstw pozwala nie tylko na ich promocję, ale przede
wszystkim istotnie ułatwia kontakt pomiędzy gospodarstwem
a osobami zainteresowanymi poszczególnymi kierunkami produkcji rolnej. Zaletą platformy internetowej na której funkcjonuje Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych jest możliwość wielopoziomowego filtrowania interesujących nas gospodarstw i selekcjonowania ich pod względem kierunku i syste-
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mu produkcji, stosowanej dywersyfikacji dochodów w ramach
działalności pozarolniczej, uzyskanych certyfikatów i osiągnięć
oraz możliwości przeprowadzenia sesji szkoleniowych w gospodarstwie w zakresie danej specjalizacji.
Aby przedsięwzięcie było jak najbardziej uniwersalne podjęto decyzję o utworzeniu jednej, wspólnej sieci dla gospodarstw
o zróżnicowanym charakterze produkcji, tak aby prezentowane
przykłady były inspiracją do innowacyjnych działań dla innych
rolników. Do Sieci przystąpić mogą nie tylko gospodarstwa indywidualne, ale także spółdzielnie rolnicze, gospodarstwa prowadzone przez ośrodki badawcze, szkoły rolnicze, czy instytuty naukowe. Wśród rekomendowanych tematów, które powinny być w poszczególnych gospodarstwach realizowane znalazły
się m.in. małe przetwórstwo i krótkie łańcuchy dostaw, uprawa
starych odmian roślin uprawnych, mała retencja, alternatywne
kierunki produkcji zwierzęcej, ograniczenie chemizacji, rolnictwo precyzyjne, nowe technologie w produkcji zwierzęcej i roślinnej, jak również dywersyfikacja dochodów w gospodarstwie
rolnym oraz działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń pochodzących z produkcji rolnej.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, aktywnie działa w aspekcie rozwoju gospodarstw demonstracyjnych, które są jednym z głównych narzędzi
realizowanej działalności upowszechnieniowej ośrodka. W ramach Krajowej Sieci powstała inicjatywa Gospodarstw Demonstracyjnych Warmii i Mazur, która skupiać będzie gospodarstwa
o wysokim potencjale demonstracyjnym. Gospodarstwa włączane do Sieci stają się niejako lokalnymi liderami w zakresie innowacyjności, efektywnych ekonomicznie i środowiskowo metod
produkcji oraz prezentacji form aktywności zawodowej. Współpraca z gospodarstwem odbywa się w sposób ciągły, a Ośrodek
Doradztwa Rolniczego udziela wsparcia merytorycznego oraz
prowadzi działania promocyjne i informacyjne w zakresie pokazów i demonstracji realizowanych w danym gospodarstwie.
Obecnie w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych
funkcjonuje 15 gospodarstw, z czego 3 gospodarstwa położone
są na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Są to: Gospodarstwo Rolne pp. Malickich, gm. Świątki, Pasieka pp. Pucer,
gm. Barciany oraz Rodzinne Gospodarstwo Rolne pana Mariusza
Szałaja, gm. Lidzbark Warmiński. W najbliższym czasie planujemy rozbudowę Krajowej Sieci o kolejne gospodarstwa z naszego
województwa, tak aby móc zaprezentować pełen wachlarz możliwości prowadzenia efektywnej produkcji rolnej Warmii i Mazur.
Wszelkich informacji na temat funkcjonowania i możliwości
przystąpienia do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych
udziela Wojewódzki Koordynator ds. współpracy na rzecz Krajowej Sieci dr inż. Rodian Pawłowski. Zapraszamy do kontaktu: tel. 695 550 460, e-mail: rodian.pawlowski@w-modr.pl.

rozwijamy obszary wiejskie

Wsparcie ochrony wód
przed zanieczyszczeniem azotanami
Ochrona wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych jest ważnym obszarem wspólnotowej polityki ochrony
wód oraz najpoważniejszym problemem na styku ochrony środowiska i utrzymania trwałości warsztatu pracy producenta rolnego. Mając to na uwadze Rada Wspólnoty Europejskiej przyjęła w 1991 r. dyrektywę dotyczącą ochrony wód
przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
dr Marcin Kazimierczuk

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Program działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami
W celu zmniejszania zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych, opracowany i wdrożony został, obowiązujący na terenie całego kraju, jeden program, pod nazwą: „Program
działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Wprowadzenie programu
zostało uchwalone w ustawie Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), na mocy której wszystkie podmioty wymienione w art. 102 ust. 1 zostały zobowiązane do odpowiedniego stosowania nawozów zawierających azot. Program ten określa m.in. warunki związane z przechowywaniem nawozów naturalnych i kiszonek, jak również terminy,
w których określone rodzaje podmiotów zobowiązane są dostosować powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do
przechowywania nawozów naturalnych.
Wsparcie z PROW 2014-2020
O pomoc w ramach Poddziałania 4.1.2 PROW 2014-2020 mającego na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami może ubiegać się rolnik, który prowadzi chów lub hodowlę
zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem
chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Pomoc może
być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie
gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań
mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników).

który w okresie realizacji PROW wynosi maksymalnie 100 tys.
zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Do kwalifikowanych zalicza się koszty:
n budowy, przebudowy lub zakupu: zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych,
zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek;
n zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu: doglebowe redlicowe o zębach sztywnych, doglebowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzowe,
węże wleczone, wleczone płozowe, szczelinowe tarczowe;
n zakupu wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.
Koszty budowy, przebudowy lub zakupu obejmują zbiorniki do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyty
do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, o pojemności lub powierzchni, która zapewni:
n przechowywanie nawozów naturalnych płynnych przez
okres 6 miesięcy;
n gromadzenie i przechowywanie nawozów naturalnych stałych przez okres 5 miesięcy.
Za „młodego rolnika” uznaje się rolnika będącego osobą fizyczną, który:
n w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej
niż 40 lat,
n rozpoczął prowadzenie gospodarstwa, jako kierujący, nie
wcześniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, oraz
n w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy posiada kwalifikacje zawodowe obejmujące wykształcenie oraz staż pracy
(wymagany dodatkowo przy określonym rodzaju wykształcenia).

Poziom i rodzaj pomocy
Wsparcie przyznaje się w formie refundacji części kosztów
kwalifikowalnych operacji, w wysokości do: 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”; 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku
operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu,
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Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. Nabór przeprowadzony zostanie w terminie od 30 listopada do 29 grudnia 2021 r.
mgr inż. Renata Kierska

Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Poddziałanie 4.2 pn.
„Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” kierowany będzie do dwóch grup
wnioskodawców:
q Pierwszą stanowią rolnicy (domownicy lub małżonkowie rolników), którzy
zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą
oni ubiegać się o nawet 500 tys. zł.
q Druga grupa to rolnicy (lub ich małżonkowie), którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego
(RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym
przypadku limit dofinansowania będzie wynosić 200 tys. zł.
W obu wariantach rolnicy składający wnioski muszą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, a także posiadać numer identyfikacyjny i mieć zdolność do realizacji działania i jego celów
w terminie, który określono w składanym wniosku.
Niezależnie od wybranej formy wsparcia, dofinansowanie wyniesie do 50 procent kosztów kwalifikowanych, a minimalna wysokość pomocy, którą można
przyznać na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł.
Działania, na które będzie można
otrzymać wsparcie, to m.in.: zakup lub
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leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń do
magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych. Jednak
„koszty budowlane” będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do
wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia, natomiast zakup używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.
W tym naborze poszerzono zakres inwestycji objętych wsparciem. Zainteresowani będą mogli nabyć specjalistyczne
środki transportu:
n niezbędne dla sprawnego przebiegu
procesu technologicznego lub magazynowania;
n służące do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju;
n wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych;
n cysterny, silosy, chłodnie i izotermy,
przeznaczone do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji. Minimalna liczba punktów wynosi 4 punkty, a zdobywa się je za:

1. Złożenie wniosku przez osobę, która
w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat – 3 punkty,
2. Innowacyjność operacji – 5 punktów,
3. Wpływ na ochronę środowiska lub
przeciwdziałanie zmianom klimatu –
5 punktów,
4. Uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości w zakresie
objętym operacją – 3 punkty,
5. Realizację operacji w gminach o wysokim bezrobociu (maksymalnie 4
punkty),
6. Realizację operacji przez rolników podejmujących prowadzenie działalności
gospodarczej w wybranych sektorach
– 2 punkty,
7. Realizację operacji w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych
produktów rolnych w ramach RHD –
2 punkty.
Rolnicy składający wnioski nie mają
obowiązku przedkładania na etapie oceny
wniosku o przyznanie pomocy załączników w formie kopii ostatecznych zezwoleń, pozwoleń lub innych decyzji, których
uzyskanie jest wymagane przez odrębne
przepisy odnoszące się do realizacji inwestycji objętej operacją (stosowne dokumenty będą wymagane na etapie wniosku
o płatność). Termin zakończenia realizacji
inwestycji i złożenia wniosku o płatność
końcową mija 30 czerwca 2025 r.
Wnioski o wsparcie będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można
je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

rozwijamy obszary wiejskie

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (cz. II)
W listopadowym numerze BI omówiono wysokość pomocy, wymogi wobec wnioskodawcy, wymogi dotyczące biznesplanu, kryteria punktowe obowiązujące w ramach premii. Wielu producentów rolnych jest skłonnych do podjęcia działalności pozarolniczej ze wsparciem z poddziałania 6.2, jednak obawiają się m.in. obowiązku ubezpieczenia w ZUS.
mgr inż. Aleksandra Szwacka-Skiendziul

Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ubezpieczenie beneficjenta premii:

q

q

q

q

q Beneficjent dofinansowania do działalności pozarolniczej (zwany „beneficjentem”)
w momencie rozliczania wniosku (czyli
złożenia wniosku o płatność drugiej raty) musi byś ubezpieczony w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Według
nowelizacji przepisów rozporządzenia wykonawczego do
poddziałania 6.2 jest możliwe skorzystanie z ulg dla przedsiębiorców m.in. w zakresie: zniesienia obowiązku podlegania
ubezpieczeniom społecznym przed wypłatą pierwszej raty pomocy oraz przedłożenia wraz z wnioskiem o wypłatę drugiej raty pomocy zaświadczenia z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniom
społecznym.
Beneficjent może skorzystać z tzw. ulgi na start (możliwości
niepodlegania przez przedsiębiorcę obowiązkowym ubezpieczeniom
społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną) lub z tzw. małego ZUS-u, gdzie
wysokość składki na ubezpieczenie społeczne jest obniżona
przez okres 24 miesięcy.
Beneficjent może korzystać z przedmiotowych ulg w dłuższym, niż w poprzednich naborach zakresie, tj. aż do czasu
przedłożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy. Równocześnie do czasu przedłożenia wniosku o wypłatę drugiej
raty pomocy możliwe jest pozostanie w systemie ubezpieczeń społecznych rolników (w KRUS), opłacając tzw. podwójny KRUS.
Według art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 t.j.) beneficjent, który prowadził wcześniej działalność gospodarczą, będzie mógł
skorzystać z ulgi na start jeśli podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.
Zgodnie z wymogami w ramach poddziałania wystarczy
podjęcie tej działalności ponownie po upływie co najmniej 24
miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Dlatego jeśli beneficjent nie prowadził wcześniej działalności to ulga na start będzie mu przysługiwała.
Podwójny KRUS

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą chcąc kontynuować ubezpieczenie w KRUS jest zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast składkę na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie taki przedsiębiorca opłaca
w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności
gospodarczej.

Aby beneficjent mógł kontynuować ubezpieczenie w KRUS
prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą, musi spełnić
łącznie kilka warunków:
n podlegać ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie z mocy
ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzić działalność rolniczą, lub stale pracować w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
n złożyć w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania
pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia
współpracy przy jej prowadzeniu (formularz oświadczenia
KRUS UD-24). Niezachowanie terminu jest równoznaczne
z ustaniem ubezpieczenia. Oświadczenie można złożyć na
wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorcy (CEIDG-1) i jest
traktowane jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS;
n nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
n nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do
świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
n jeśli działalność ta była już prowadzona to kwota należnego
podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza określonej kwoty granicznej.
Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”,
w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Kwota graniczna za rok 2021 wynosi 3 604 zł.
Założenie agroturystyki a premia
W rozporządzeniu nie ma informacji o wsparciu na uruchomienie bądź rozwój działalności w zakresie agroturystyki, rozumianej jako działalność wykonywaną przez rolnika w czynnym
gospodarstwie rolnym (działalność niepodlegająca rejestracji).
Istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej na podjęcie i zarejestrowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 6.2. – PKD:
n 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
n 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
n 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.
Źródła:
- https://www.gov.pl/web/arimr
- https://www.krus.gov.pl/
- Rozp. MRiRW z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1196).
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Wsparcie na inwestycje zwiększające
odporność ekosystemów leśnych

Wsparcie z poddziałania PROW 2014-2020 realizowane w ramach naboru wniosków od 22 listopada do 31 grudnia br.,
skierowane jest do właścicieli lasów prywatnych – osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Pomocą mogą być objęte drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany
jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.
mgr inż. Maria Suszko

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wsparcie przyznawane jest do powierzchni
lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje, mające na celu zwiększenie odporności ekosystemów leśnych i ich wartość dla
środowiska. W obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na
przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych, nie tylko w wyniku procesu chorobowego
(jak w poprzednich naborach), ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.
Do jakich gruntów przyznawana jest pomoc?
1. Wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las
o pow. co najmniej 0,1 ha, dla którego sporządzono „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu” lub dla którego została wydana
decyzja starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
2. Położonych poza obszarami:
• Natura 2000, chyba że inwestycja nie jest sprzeczna z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, a w przypadku niesporządzenia tych planów –
gdy planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów,
• rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków
narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane
wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych
obszarów.
3. Nie objętych zobowiązaniem do pielęgnacji założonej uprawy leśnej lub gruntu z sukcesją naturalną w ramach PROW
2007-2013 i PROW 2014-2020.
Rodzaje wspieranych inwestycji i wysokość pomocy:
1. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:
• wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie
wynosi od 30 do 50 lat – od 8 137 do 9 249 zł/ha*, lub
• dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach – od 12 538 do 14
213 zł/ha*, lub
2. Zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat,
przez wprowadzenie dolnej warstwy w drzewostanie, złożonej z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę – od 4 610 do 5 210 zł/ha*,
lub
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3. Założenie remizy o pow. co najmniej 10 arów wraz z ogrodzeniem – wprowadzenie gatunków drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym (jeśli średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat) – 848 zł na inwestycję oraz ogrodzenie – siatka metalowa o wysokości 2 m
– 8,82 zł za mb.
4. Czyszczenia późne – cięcia pielęgnacyjne wykonywane
w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego
w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat – 764 do 917 zł/ha*.
5. Inne zabiegi ochronne przed zwierzyną (w przypadku inwestycji jak w pkt. 1 i 2 powyżej):
• zabezpieczeniu drzewek repelentami – 434 zł/ha,
• zabezpieczeniu drzewek osłonkami – 1 488 zł/ha.
*stawki wyższe – na gruntach o nachyleniu powyżej 12 stopni
Pomoc może być przyznana jednemu właścicielowi do powierzchni nie większej niż 40 ha, w całym okresie programowania. Wymagane jest uzyskanie co najmniej 8 punktów w ramach weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, zależnie od rodzaju planowanej inwestycji. Zainteresowani otrzymaniem pomocy, jeszcze przed złożeniem wniosku, powinni
zgromadzić dokumenty, które będą potrzebne do opracowania
planu inwestycji przez nadleśniczego.
Dokumenty niezbędne do opracowania planu inwestycji:
1. Wypis z ewidencji gruntów i budynków – z zaznaczeniem
działki, na której jest las;
2. Wypis ze starostwa z uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji
stanu lasu zawierający: wiek gatunku panującego w drzewostanie; informację, czy las jest uznany za szczególnie chroniony; numer działki, na której położony jest las, w którym ma być realizowana inwestycja oraz powierzchnię tego lasu; daty obowiązywania
planu urządzania lasu lub datę wydania decyzji starosty.
3. Zaświadczenia, że inwestycje nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.
4. Karta informacyjna zawierająca dane dotyczące gruntu, do
którego właściciel lasu zamierza ubiegać się o przyznanie pomocy, w tym: powierzchnię działek ewidencyjnych oraz wykazanie, czy grunt ten jest położony na obszarach rezerwatu przyrody,
parku krajobrazowego, narodowego lub ich otulin, Natury 2000.
Powyższe dokumenty, a także inne zależnie od rodzaju
i położenia planowanej inwestycji, są niezbędne do właściwego opracowania planu inwestycji przez nadleśniczego. Wnioski
należy składać do biur powiatowych ARiMR do 31 grudnia br.
Źródło: www.gov.pl/web/arimr/
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Harmonogram naborów wniosków w ramach
PROW 2014-2020 do końca 2022 roku
Lp.

Nazwa działania / poddziałania / typu operacji

Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.

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

11.03 – 31.12. 2021
2022 – nabór ciągły

2.

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

10.12.2021 – 7.02.2022
– grudzień 2022

3.

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

28.02 – 28.03.2020

4.

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

31 marca – 30 czerwca 2021
marzec – kwiecień 2022

5.

Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt

21 czerwca – 20 września 2021
marzec 2022

6.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar d – racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub
zwiększenie wartości dodanej produktu

21 czerwca – 20 września 2021

7.

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

21 czerwca – 20 września 2021
marzec 2022, wrzesień 2022

8.

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

31 marca – 30 czerwca 2021
marzec 2022

9.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

20.10 – 30.11.2021
maj, październik 2022

10.

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”

28.09 – 26.11.2021
maj, październik 2022

11.

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

listopad 2022

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
12.

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

28.02 – 28.03.2020

13.

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

grudzień 2021
styczeń 2022

14.

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

31 października
– 29 grudnia 2021

15.

– nabór dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej dotyczącej przetwarzania

30 listopada 2021
– 29 grudnia 2021

16.

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

30.11.2020 – 15.02.2021
marzec 2022

17.

TRANFER WIEDZY I INNOWACJI: „Współpraca” – tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

31 grudnia 2021
– 31 stycznia 2022

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
18.

Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla
nowych uczestników systemów jakości”

29 listopada
– 31grudnia 2021

19.

Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

lipiec 2022

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
20.

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

22 listopada – 31 grudnia 2021
maj/czerwiec 2022
październik/listopad 2022

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Rozszerzenie zakresu wsparcia zgodnie ze zmianą – z „rozwoju usług rolniczych” na „rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem.
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod

Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2021
r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów
ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2021. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1833. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 października 2021 r.
q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021
r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów
związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych
w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. Dz.U. z 2021 r., poz. 2030. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 listopada 2021 r.
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

q z dnia 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu
jej wypłaty. Dz.U. z 2021 r., poz. 1851. Rozporządzenie weszło
w życie z dniem 13 października 2021 r.
q z dnia 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty. Dz.U. z 2021 r., poz. 1855. Rozporządzenie weszło w życie
z dniem 14 października 2021 r.
q z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki jednolitej
płatności obszarowej za 2021 r. Dz.U. z 2021 r., poz. 1861. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 października 2021 r.
q z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2021 r. Dz.U. z 2021 r., poz. 1863. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 października 2021 r.
q z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu. Dz.U. z 2021 r., poz.
1866. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 października 2021 r.
q z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności
związanych do powierzchni upraw za 2021 r. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1869. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 października 2021 r.
q z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności
związanych do zwierząt za 2021 r. Dz.U. z 2021 r., poz. 1870.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 października
2021 r.
q z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności za
zazielenienie za 2021 r. Dz.U. z 2021 r., poz. 1872. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 października 2021 r.
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q z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2021 r. Dz.U. z 2021 r., poz. 1874. Rozporządzenie
weszło w życie z dniem 18 października 2021 r.
q z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności dla
młodego rolnika za 2021 r. Dz.U. z 2021 r., poz. 1875. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 października 2021 r.
q z dnia 4 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie
na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych
i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz.
1881. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 października 2021 r.
q z dnia 18 października 2021 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na
prowadzenie rejestru. Dz.U. z 2021 r., poz. 1971. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 listopada 2021 r.
q z dnia 18 października 2021 r. w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych. Dz.U.
z 2021 r., poz. 2009. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
20 listopada 2021 r.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1973.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4
października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dz.U. z 2021 r., poz. 1944.
q Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty
za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 r. M.P. z 2021 r.,
poz. 937.
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Numer: 281
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Numer: 282.

w domu i w zagrodzie

Świąteczne pierniczki – tradycja pachnąca
przyprawą korzenną

Nazwa piernik wywodzi się od staropolskiego słowa „pierny”, czyli pieprzny i nawiązuje do smaku intensywnych
przypraw w nim zawartych. W Polsce pierniki znane były już w XVII wieku. Początkowo dostępne były jedynie
najbogatszym mieszkańcom miast.
Maria Kapuścińska

Starszy Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Sprzedawano je w aptekach jako skuteczny lek na wiele chorób. Symbolizowały dobrobyt i wysoki
status społeczny. Nie
wiadomo do końca
jak wyglądał kiedyś
proces wytwarzania pierników, ponieważ
receptur pilnie strzeżono i przekazywano z pokolenia na pokolenie. Nie znamy
również smaku starodawnych wypieków,
by porównać ze współczesnym smakiem
pierników. Jednak dobrze zachowały się
formy piernikarskie, które zadziwiają bogactwem form i artyzmem wykonania.
Ich twórcami byli albo mistrzowie piernikarscy albo rzemieślnicy specjalizujący się w rzeźbieniu w drewnie. Wyryte
na formach wzory były bardzo zróżnicowane, wymagające dużej precyzji wykonania. Zawierały wizerunki władców
Polski, postacie religijne, formy różnych
zwierząt, przedmioty mające znaczenie
symboliczne typu serca, owoce, domy.
Często powtarzającym się motywem był
herb Torunia. Poprzez figuralne wypieki
przekazywano różne informacje. Obdarowanie drugiej osoby na przykład piernikowym sercem interpretowane było jako wyraz miłosnych uczuć.
Obecnie pierniki nie mają tak wiele
przesłań jak kiedyś, jednak w wielu domach są nieodłącznym elementem Świąt
Bożego Narodzenia. Wpisały się w naszą
polską tradycję i stały się jednym z najważniejszych symboli tych świąt. Zapach pieczonego ciasta o intensywnym,
korzennym aromacie w magiczny sposób wprowadza nas w świąteczny klimat. Barwne i różnokształtne ciasteczka królują na świątecznym stole, kusząc
smakiem i aromatem. Piernikowa tradycja to rodzinne wypiekanie, wspólne
wyrabianie ciasta, wycinanie różnorodnych kształtów i obowiązkowo wspólne
zdobienie. Udekorowane pierniczki doskonale sprawdzą się jako dekoracja choinki i stroika. Można również ukształ-

tować z nich ciasteczkowe domki, a nawet mogą posłużyć do zrobienia kalendarza adwentowego. Tak wykonane własnoręcznie dekoracje, ładnie zapakowane mogą być świątecznym prezentem,
z którego z pewnością każdy będzie zadowolony.
Domowe wypieki pierników, pomimo
tego całego bałaganu, który im towarzyszy, są niesamowitymi chwilami, spędzonymi wspólnie z najbliższymi. Kultywowanie tradycji świątecznych wypieków
jest szczególnie ważne w domach, gdzie
są dzieci, ponieważ te wspólne czynności pobudzają kreatywność, wzmacniają
więzi rodzinne i zapadają w pamięć na
zawsze. Przepisów na pierniki jest bardzo dużo. Można je wypiekać na wiele
sposobów, lecz pewien wzorzec smaków
związanych z piernikami jest od wielu
lat nierozłączny. Obowiązkowym składnikiem piernika jest miód i przyprawy
korzenne, pozostałe składniki dodajemy
wedle uznania.
Oto sprawdzony przepis na domowe
pierniczki oraz ciasto piernikowe.
Domowe pierniczki
Składniki:
500 g mąki pszennej
3 łyżki miodu
125 g masła
150 g cukru
2 jajka
2 łyżki śmietany 18%
25 g przyprawy korzennej do piernika
2 łyżeczki sody oczyszczonej rozpuszczonej w łyżce ciepłej wody
n opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao i 1/2 łyżeczki cynamonu
Wykonanie:
Do garnka przełożyć masło, miód, cukier,
przyprawę do piernika oraz kakao i cynamon.
Podgrzać do momentu rozpuszczenia się cukru i masła. Nie można zagotować. Ciepłą
masę przełożyć do miski, wsypać połowę mąki i zmiksować. Odstawić do przestudzenia.
Dodać pozostałe składniki jajka, mąkę śmien
n
n
n
n
n
n
n

tanę oraz rozpuszczoną sodę. Zagnieść ciasto, owinąć w folię spożywczą i wstawić na
30 minut do lodówki. Schłodzone ciasto łatwiej będzie rozwałkować. Ciasto rozwałkować partiami na blacie posypanym odrobiną mąki, grubość ciasta według uznania od
5 mm do 1 cm. Ułożyć na blaszkę wyłożoną
papierem do pieczenia, piec ok. 8 minut. Nie
piec za długo, bo mogą być twarde i mieć posmak goryczy.
Ciasto piernikowe
Składniki:
125 g masła (temperatura pokojowa)
2 jajka
70 g cukru trzcinowego
3 łyżki miodu
250 ml mleka
mąka pszenna 400 g
1/5 łyżki sody oczyszczonej
2 łyżki kakao
4 łyżeczki przyprawy korzennej do piernika
n 450 g powideł śliwkowych (mogą być inne)
Wykonanie:
Formę keksową wysmarować masłem i posypać bułką tartą. Długość formy – 30 cm.
W naczyniu wymieszać mąkę z sodą, kakao
i przyprawą korzenną. Lekko podgrzać mleko
i miód do uzyskania płynnej konsystencji, odstawić na bok. Masło utrzeć z cukrem na kremową masę. Nadal ubijając dodać miód i jajka. Zmniejszyć obroty miksera, dodać mleko
i stopniowo dodawać mąkę. Na koniec uzyskaną masę połączyć z powidłami śliwkowymi. Ciasto przełożyć do przygotowanej formy
keksowej. Piec ok. 50-55 minut w temperaturze 180°C, (grzałka góra-dół). Sprawdzić ciasto patyczkiem. Jeśli patyczek będzie suchy,
ciasto jest już upieczone. Ostudzone ciasto
polać czekoladą roztopioną w kąpieli wodnej.
Można posypać kolorową posypką lub udekorować lukrem.
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Źródła:
- Stanisław Dąbrowski, Dawne pierniki toruńskie, Toruń, 1926 r.
- https://muzeumpiernika.pl/pl/content/historia
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Piernik
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w domu i w zagrodzie

Jesienna królowa – jej wysokość dynia
Dynia – jedno z najbardziej charakterystycznych jesiennych warzyw. Kiedy drzewa gubią liście, jest zimno a za oknem
pada deszcz, zaczyna się prawdziwa moda na dynię: w kawiarniach zjemy sernik dyniowy, napijemy się dyniowej latte
a w restauracji rozgrzeje nas pyszna zupa-krem z dyni.
Agnieszka Pepłowska

Doradca Zespołu Doradców w Ostródzie
Dynia Cucurbita L. jest rośliną jednoroczną z rodziny dyniowatych, do której należy około 20 gatunków i wiele odmian.
Do najpopularniejszych, dostępnych w sklepach, należą dynie:
zwyczajna, hokkaido, olbrzymia i piżmowa.
Historia dyni sięga starożytności – Lukullus (117-56 r. p.n.e.),
słynny wódz i polityk rzymski, na swoich ucztach podawał dynię smażoną w miodzie. Greckim uczonym, którzy spożywali
dynię świeżo startą, zalaną winem, służyła natomiast jako środek przeciw zaparciom. W XV wieku Krzysztof Kolumb sprowadził dynię do Europy. Początkowo traktowana jak egzotyczna dekoracja, dzięki swym zaletom kulinarnym i prozdrowotnym, szybko zdobyła popularność i już wiek później uprawiano ją niemal we wszystkich krajach europejskich.
W Polsce traktowana była jako warzywo charakterystyczne dla kuchni warstw uboższych, ale jadała ją również szlachta. Większość pierwszych informacji o zastosowaniu dyni pochodzi z tekstów botanicznych lub poświęconych ziołolecznictwu. Pisał o niej m.in. Marcin z Urzędowa (ok. 1500-1573) – botanik, zielarz i lekarz. W swej pracy „Herbarz Polski to jest
o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych i inszych rzeczy do
lekarstw należących księgi dwoje”, podkreślił, iż dynia bardzo dobrze wpływa na żołądek.
Dynia posiada wartości odżywcze – jest warzywem bogatym w witaminy i minerały. To również źródło białka
oraz błonnika pokarmowego, który na dłużej pozwala zachować sytość oraz obniża stężenie cholesterolu całkowitego
we krwi. Największą jej zaletą jest to, iż dostarcza stosunkowo niewiele kalorii, dzięki czemu zaliczana jest do warzyw
niskokalorycznych, które dobrze sprawdzają się w dietach
odchudzających. Ponadto, dynia ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Wspiera również urodę, dzięki witaminie E i prowitaminie A, a zawarte w dyni antyoksydanty, takie jak witamina C, E i beta-karoten oraz
luteina, wspierają nasze oczy i zapobiegają uszkodzeniom wzroku. Gotowana lub surowa dynia pomaga w nieżytach przewodu pokarmowego, chorobach
krążenia z towarzyszącymi im obrzękami i schorzeniami wątroby oraz przy uporczywych zaparciach.
Zalecana jest jako środek moczopędny, żółciopędny i ogólnie odkwaszający. Z uwagi na małą zdolność wiązania azotanów z gleby, dynia jest lepsza
od marchwi w żywieniu osób chorych na stwardnienie tętnic, niewydolność nerek, schorzenia wątroby,
miażdżycę. Nie jest jednak polecana diabetykom, ze
względu na wysoką wartość indeksu glikemicznego.
Oprócz świeżej dyni, w sklepach dostępne są również
pestki dyni oraz olej z pestek dyni. Pestki dyni w większości składają się z tłuszczy bogatych w fitosterole i nienasy-
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cone kwasy tłuszczowe. Pomagają pozbyć się owsików, tasiemca i innych pasożytów. Są również doskonałym źródłem
cynku, który potrzebny jest włosom oraz paznokciom, przyspiesza gojenie się ran i rozjaśnia cerę. Natomiast olej z pestek dyni, dzięki swym składnikom obniża ciśnienie tętnicze, ma działanie antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe.
Zawiera kwas linolowy i olejowy oraz witaminy: E, B1, B2,
B6, duże ilości witamin A, C i D, jest bogaty w beta-karoten,
potas, selen i cynk.
Poza właściwościami zdrowotnymi, dynia to uniwersalne warzywo o wszechstronnym wykorzystaniu w kuchni. Potrawy z niej dość często goszczą na polskich stołach.
Chętnie sięgamy po sprawdzone receptury, jak i kuchnię
fusion. Z dyni można przygotować np. zupę-krem, racuchy,
smoothie, upiec chleb, ciasto lub babeczki. Będzie także odpowiednia jako dodatek do dań głównych lub przekąska,
np. zamarynowana i podawana w formie pikli.
Dynia jest łatwa do przygotowania i za każdym razem zachwyca swoim smakiem. Zapraszam zatem do kulinarnych
eksperymentów.
Źródła:
- cdn.ug.edu.pl
- kuchniokracja.hanami.pl
- www.doz.pl
- www.ekologia.pl

ogłoszenia kupno-sprzedaż
SPRZEDAM:
n Sprzedam ciągnik rolniczy Zetor 16245 rok prod. 1997, ciągnik
rolniczy Ursus 1634 rok produkcji 1996, ciągnik rolniczy Ursus
1614 rok prod. 1993, opryskiwacz ciągany pojemność 2000l, szerokość 18 m, opryskiwacz ciągany pojemność 4000l, szerokość
24m, ładowarka teleskopowa Merlo rok prod. 2007 wysokość 7m,
agregat uprawowo siewny Vaderstad Rapid talerzowy z nawozem, szerokość 4m, rok prod. 2005, przyczepa tandem wywrotka Vaia ładowność 12t, wywrot do tyłu. Tel 500 419 229.
n Sprzedam haki do wędzenia wędlin wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Tel. 508 908 069.
n Sprzedam jałówkę rasy Galloway wysokocielną, termin wycielenia 4.11.2021 r. Tel. 604 194 791
n Sprzedam czyszczalnię nasion dokładnego czyszczenia prod. niemieckiej typ K-531 Gigant sprawna, kompletna, przerób 2.5-3.0 ton/h zboża. Możliwy dowóz, czyści wszystkie nasiona. Cena 7500
zł. Tel. 668 793 926, woj. dolnośląskie, pow. Trzebnica, gm. Żmigród.
n Opryskiwacz pilmet 2-1012 1000L, belka 12 metrowa hydraulicznie unoszona i opuszczana z mechaniczną stabilizacją, rozwadniacz boczny i zbiornik wody do płukania opryskiwacza. Końcówki 03 ceramiczne, dwie pompy 140, głowice 4-pozycyjne, atestacja w 2019 r., od nowości. Tel. 606 592 725.
n Sprzedam brony pięciopolowe, lej nawozowy, pług 2-skibowy,
kultywator sprężynowy. Tel. 665 860 868.
n Sprzedam ziemie rolną-40ha z zabudowaniami: dom, obora, stodoła, świniarnia, wiata, silosy-2szt. Tel. 506 406 035.
n Sprzedam gęsi tuluskie ze stad zachowawczych. Tel. 604 194 791.
n Sprzedam wycinak do kiszonki, noże ruchome w 100% sprawny, cena 1990zł. Tel. 601 392 805; 785 392 805.
n Działkę o powierzchni 1,00 ha w miejscowości Bobrowiec, gmina Braniewo. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 678 540.
n Jarlice z dopłatami rasy kamieniecka długowełnista.Józef Nieścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
n Gospodarstwo rolne w m. Wodukajmy (gm. Sępopol) o pow. 12
ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdują się: dom
1-rodzinny parterowy z poddaszem użytkowym (72 m2), obora
(253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42 m2). Istnieje możliwość kupna samego siedliska (budynki) usytuowane na pow.
gruntów od 0,90 ha do 1,36 ha (jedna bądź dwie działki ewidencyjne) lub samej ziemi ornej w jednym kawałku 9,9 ha (2 działki
ewidencyjne). Tel. 508 323 512.
n Siewnik zbożowy AGROMET KUTNO POZNANIAK 6 rok prod.
1988. Przyczepa samozbierająca MIROSŁAWIEC duża rok prod.
1987. Pow. bartoszycki gm. Górowo Iławeckie. Tel. 516 063 227.
n Ciągnik PONAR 82A, rok pr. 2004 r., 3600Mth, z TUREM bez
osprzętu, zarejestrowany, ubezpieczony, pierwszy właściciel, cena 51.000 zł. Tel. 513 447 485.
n Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzętu I wł. Stan bdb kupiony w kraju u dealera pełny serwis dokumentacja opony oryginał przód 70% tył 90% szerokie ogumienie komplet obciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap.
Tel. 600 096 165.
n Dużą przyczepę kempingową dwuosiową, ciągnik Same Antares II 130 KM Turbo. Rok produkcji 2000. Ciągnik cały w oryginale, sprawny. Stan bardzo dobry. Tel. 512 479 979.
n Rozrzutnik obornika 2-osiowy; siewnik do nawozów Piast (olejak);
śrutownik bijakowy; ciągnik Zetor 6-cylindrowy z przednim napędem; pług Kwerneland 4-skibowy; kosiarkę rotacyjną; żmijkę do
zboża-4 metry lub dmucharkę do zboża; 2 przyczepy 3,5 tonowe
do zboża; kombajn Bizon na szerokich kołach; owijarkę do balotów.
Tel. 55 244 81 89 (dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.

n Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zarejestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową,
dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.
n Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (sprawną) –
cena 22 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka. Tel. 600 797 360.
n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same budynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnienia. Tel. 691 877 920.
n 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt do
ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator oraz kopaczkę gwiaździstą 1-rzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.
n Ciągnik Pronar 1221 A, rok prod. 2006, klimatyzacja, przedni
tuz, 1400 MTG, stan idealny. Agregat uprawowo-siewny UNIA
Grudziądz, szerokość robocza 3 m, stan idealny. Gmina Dobre
Miasto. Tel. 698 489 990.
n Dom jednorodzinny o pow. 130 m2, działkę rolną o pow. 1,3 ha,
działkę ogrodniczą o pow. 0,65 ha. Położone na terenie miasta
Ornety, cena do uzgodnienia. Tel. 668 047 199, 798 387 298.

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

KUPIĘ:
n Kupię czyszczalnię do zboża Petkus, stan obojętny oraz suszarnię do zboża przewoźną, kosiarkę pokosową Fortschritt E303/
E302. Tel 500 419 229.
n Kupię ciągnik rolniczy Ursus, Zetor lub MTZ z napędem może być do remontu i rozsiewacz wapna RCW 507712354. Tel. 507
712 354, Orneta.
n Kupię ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do kukurydzy, rozsiewacz nawozu. Tel. 728 032 907.
n Kupię prasę kostkującą, gm. Świątki. Tel. 516 168 355.
n Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsiewacz nawozu Brzeg, Amazone 1600l, sadzarkę talerzową do
ziemniaków i kosiarko-rozdrabniacz tel. 795-807-728.
n Kupię Bizon Rekord – BF, Claas, sortownik do ziemniaków,
pług obrotowy Kverneland, Famarol, siewnik lub agregat siewny, opryskiwacz ciągany na kołach Pilmet tel. 511-924-809.
n Kupię rozsiewacz wapna RCW Brzeg i dmuchawę do zboża ssąco-tłoczącą Tel. 790-318-118.
n Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formownicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.
n Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siewnik zbożowy, ciągnik Zetor i przyczepę Pronar. Tel. 790 318 118.
n Rozsiewacz Amazone, pług Kverneland Amarol 4-skibowy, opryskiwacz Pilmet ciągany od 2-2,5 tys. l i kosiarkę bijakową. Tel. 511 924 809.
n Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ursus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
n 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie. Tel.
724 133 999.
n 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.
INNE:
n Naprawa pękniętych bloków silników spalinowych, płaszczy
wodnych, dziur. Dojazd do klienta. Tel. 601 859 884.
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Dzierżawa
Wywołuje „mokrą zgniliznę” w owocach
Ciężkozbrojny pod Kircholmem
Stosowany również jako pasza dla zwierząt
Zawierucha
Strumyk w górach
Metamorfoza
Ursus
Pierwiastek o symbolu K
Młockarnia inaczej
Tylna część głowy
Symptom
Np. czesankowa
Warowny
Przysmak z Torunia
Świąteczne drzewko
Dodatkowa nagroda za pracę
Szarak
Perła Krainy Tysiąca Jezior
Z niego kasza jaglana
„Cicha noc”
Nauka o psach

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 31 grudnia 2021 r. Adres: „Bieżące Informacje”,
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.
Adresy Zespołów Doradców:
n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05
n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46
n DZIAŁDOWO,
• Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2,
tel. (23) 696 19 75
n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36
• Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04
n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67
n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99
n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57
n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73
• Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22
n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem),
tel. (89) 751 30 93
n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1,
tel. (89) 767 23 10
n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2021 r.
reklama na okładce kolor:
			 n		 II, III str. – 1 000 zł netto
			 n		 IV str. – 1 200 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
reklama wewnątrz numeru kolor:
			n		 format A4 – 800 zł netto
			n		 format 1/2 A4 – 500 zł netto
			n		 format 1/4 A4 – 400 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
artykuł sponsorowany format A4 – 600 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:
			n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4
					 – 500 zł netto

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

			 n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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

			 n		 Kartka A3 złożona do formatu A4

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17
n OLSZTYN
• Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59
n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24
• Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61
n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33
n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59
n WĘGORZEWO, Plac Wolności 1B , tel. (87) 427 12 21

					 od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto
					 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!

Agrorynek
baza ogłoszeń rolniczych

Zapraszamy do zamieszczania
bezpłatnych ogłoszeń sprzedaży:






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

www.agrorynek.warmiamazury.net

APLIKACJA
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

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

Aplikacja możliwa jest do pobrania bezpłatnie

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

