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Skutki gradobicia w uprawach zbożowych
Wśród niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zagrażających ro-
ślinom zbożowym gradobicie jest jednym z najbardziej niebezpiecz-
nych. Za sprawą niestabilnej pogody tego typu zdarzenia pojawiają 
się coraz częściej.

Żywieniowe aspekty dobrostanu zwierząt
gospodarskich na przykładzie koni
Dobre warunki utrzymania zwierząt gospodarskich są podstawą ich 
zdrowia i produkcyjności. Zagadnienia najogólniej rozumianego utrzy-
mania zwierząt gospodarskich są przedmiotem szczególnej uwagi.
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z życia WMODR

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

|Konkurs fotograficzny
„Rolnictwo to moja pasja”
WMODR zaprasza do wzięcia udzia-

łu w konkursie, którego celem jest uka-
zanie piękna warmińsko-mazurskiej wsi 
i rolnictwa. Zdjęcia wykonane na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego 
można przesyłać do dnia 14 sierpnia br. 
na adres: j.plonowska@w-modr.pl lub sie-
dziby Ośrodka. Regulamin konkursu 
wraz z kartą zgłoszenia zamieszczony 
jest na stronie www.wmodr.pl.

|XXVI Jesienne Targi Rolnicze 
„Wszystko dla rolnictwa” odbędą się 
w dniach 7-8 września 2019 r.
Zaprezentowane zostaną, m.in.: nowo-

czesne ciągniki, maszyny i urządzenia 
rolnicze, a także rośliny i artykuły szkół-
karskie, sadownicze i ogrodnicze. Nie za-
braknie żywności tradycyjnej i regional-
nej, rękodzieła oraz stoisk informacyjno-
-doradczych instytucji i jednostek dzia-
łających na rzecz rolnictwa. Komisarzem 
targów jest Mirosław Fesnak, tel. 605 098 
542; e-mail: m.fesnak@w-modr.pl.

|Szkolenia poświęcone zagadnieniom 
wdrażania Programu azotanowego
WMODR jest partnerem Fundacji na 

rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przy 
realizacji projektu szkoleniowego mają-
cego na celu pomoc w przygotowaniu 
do wdrożenia Programu azotanowego, 
zarówno doradcom rolniczym, jak i rol-
nikom. Jednym z etapów projektu są 
warsztaty dla rolników. Odbędą się one 
w naszym województwie we wrześniu 
br. oraz w lutym 2020 roku. Dokładne 
terminy i miejsca odbywania się warsz-
tatów zamieszczone są na www.wmodr.pl.

|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 EFR-
ROW. W ramach bezpłatnych progra-
mów rolnikom, którzy podpisali z Ośrod-
kiem umowę na świadczenie usług do-
radczych, doradca:
 wykonał analizę sytuacji produkcyjno-

-ekonomicznej gospodarstwa rolnego,
 prowadzi rachunkowość gospodar-

stwa poprzez zapisy w ewidencji przy-

chodów i rozchodów, a także, w za-
leżności od potrzeb rolnika, który wy-
biera usługę z poniżej wymienionych, 
doradca:

 oceni dostosowanie gospodarstwa rol-
nego do norm i wymogów wzajemnej 
zgodności lub

 pomoże w dostosowaniu gospodar-
stwa rolnego do wymogów BHP lub

 wyświadczy usługę związaną z inte-
growaną ochroną roślin, w tym oce-
ną zagrożenia agrofagami i pomocą 
w podejmowaniu decyzji w zakresie 
stosowania metod i zabiegów lub

 pomoże w uczestnictwie w systemach 
jakości lub systemie rolnictwa ekolo-
gicznego, w tym w podejmowaniu de-
cyzji o przystąpieniu do rolnictwa eko-
logicznego oraz w realizacji rolnictwa 
ekologicznego.

|Ogólnopolski program regeneracji 
środowiskowej gleb poprzez ich wap-
nowanie
Posiadacze użytków rolnych o po-

wierzchni do 75 ha mogą ubiegać się 
o dofinansowanie zakupu wapna na-
wozowego lub środka wapnującego 
w okresie 1 czerwca 2019 r. – 31 paź-
dziernika 2023 r. (jednorazowe dofinan-
sowanie dla danej działki ewidencyj-
nej w tym okresie). Planowany termin 
przyjmowania wniosków o refundację 
kosztów to lipiec br. Wnioski przyjmo-
wać będą Wojewódzkie Stacje Chemicz-
no-Rolnicze.

|Nabór wniosków w ramach PROW
na lata 2014-2020
 „Wsparcie na zalesianie i tworzenie te-

renów zalesionych” – termin naboru: 
1 czerwca – 31 lipca 2019 r.

 „Restrukturyzacja małych gospodarstw 
na obszarach objętych ASF” – termin 
naboru: 28 czerwca – 27 lipca 2019 r.

Zapraszamy do korzystania z facho-
wego doradztwa w zakresie wymienio-
nych poddziałań PROW na lata 2014-
2020 oraz z usług sporządzania niezbęd-
nej dokumentacji aplikacyjnej świad-
czonych przez pracowników WMODR 
z siedzibą w Olsztynie, Oddziału 
w Olecku oraz Powiatowych Zespołów 
Doradztwa Rolniczego.

|Rolnicy i agrofirmy z Warmii i Mazur 
wyróżnieni i nagrodzeni
10 czerwca br., w Belwederze, odbyła 

się uroczysta Gala AgroLigi 2018. Wśród 
laureatów konkursu byli rolnicy i przed-
siębiorcy z naszego województwa: I Wi-
cemistrzem Krajowym w kategorii „Fir-
ma” został Browar Kormoran z Olsztyna. 
Laureatem Krajowym w kategorii „Rol-
nik” został Krzysztof Pisarewicz z Sar-
nowa. Konkurs AgroLiga na szczeblu wo-
jewódzkim organizowany jest przez wo-
jewódzkie ośrodki doradztwa rolnicze-
go, na szczeblu krajowym - przez redak-
cję audycji rolnych TVP i stowarzyszenie 
AgroBiznesKlub, a jego celem jest promo-
cja rolników i firm potrafiących produko-
wać bardzo dobre wyroby na konkuren-
cyjnym rynku rolno-spożywczym.

|Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony 
Środowiska i BHP w Rolnictwie
Za nami finał wojewódzki Olimpiady, 

który odbył się w dniu 19 czerwca 2019 r. 
Młodzi rolnicy zmierzyli się z testem oraz 
zadaniami praktycznymi. Zwyciężył pan 
Janusz Juniewicz. Relacja z Olimpiady 
znajduje się na str. 42.
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z życia samorządu województwa

Po III Kongresie Przyszłości
Przywróćmy poczucie sprawczości
– Wpiszcie w nawigację hasło „Przyszłość”, ona zaczyna się już dzisiaj – tymi słowami Krzysztof Ibisz przywitał 
gości III Kongresu Przyszłości, który odbył się 6 czerwca na UWM w Olsztynie. Wspólnie z marszałkiem Gustawem 
Markiem Brzezinem otworzyli wydarzenie, w którym uczestniczyło ponad 2 tys. osób.

Biuro Prasowe Marszałka Województwa

– Zmiany zachodzą szybko, świat ewoluuje na naszych oczach, a sa-
morząd województwa jest w dużej mierze koordynatorem tych zmian 
– mówił marszałek Brzezin. – Traktuję to wydarzenie jako dobry 
wstęp do konsultacji społecznych, dotyczących aktualizacji strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu. 

Z wykładami na kongresie wystąpili m.in. Elmar Brok, naj-
dłuższy stażem poseł Parlamentu Europejskiego, Marek Praw-
da, były stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, i Mar-
gułan Baimuchan, ambasador Kazachstanu. Były panele dys-
kusyjne i prezentacje. Poruszane tematy dotyczyły istotnych 
spraw dla regionu, ale można było też znaleźć zajęcia bardziej 
indywidualne, nastawione na wzrost kompetencji osobistych. 
Goście rozmawiali o przemyśle 4.0, o środowisku i zrówno-
ważonym rozwoju, o innowacjach w produkcji rolniczej i wy-
twarzaniu żywności. A także o potrzebie budowania przewag 
konkurencyjnych w oparciu o rolnictwo precyzyjne z wyko-
rzystaniem potencjału Warmii i Mazur i poszanowaniem śro-
dowiska. Dyskutowano o wsparciu młodych ludzi, zakładają-
cych start-upy, aby zatrzymać ich w regionie. Specjalny panel 
był poświęcony energetyce komunalnej i inteligentnym maga-
zynowaniu energii.

Europa jak szyba

Marszałek Gustaw Marek Brzezin podkreślał olbrzymią ro-
lę Unii Europejskiej, akcesji Polski i skali naszego poparcia dla 
obecności w jej strukturach, wartości demokratycznych, prze-
strzeganych wspólnie z innymi europejskimi krajami, wresz-
cie – funduszy już od tylu lat inwestowanych w nasz rozwój. 
W podobnym tonie wypowiadał się dr Marek Prawda:

– Unia Europejska jest jak szyba – zauważa się ją, kiedy pęknie al-
bo się pobrudzi. Przeciętny Europejczyk nie myśli o niej, wstając rano 
z łóżka, ale z efektów jej funkcjonowania korzysta codziennie. Polity-
cy muszą dziś znaleźć odpowiedź na pytanie, jak opowiedzieć o Unii 
Europejskiej, żeby jej mieszkańcy na nowo się nią zainteresowali. Eu-
ropa ma dziś wiele lepszych narzędzi niż USA i kłopoty, których ża-

den kraj nie rozwiąże samodzielnie, choćby klimat czy wpływ global-
nych koncernów na nasze życie. Odgadywanie potrzeb i szukanie do-
brych odpowiedzi na problemy – oto sens bycia razem.

Przemysł 4.0 i sieć

Niezwykle ciekawa dyskusja odbyła się na temat przemy-
słu 4.0, który integruje ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny 
z Internetem i technologiami informacyjnymi. Industry 4.0 do-
tyczy jednak nie tylko technologii, ale też nowych sposobów 
pracy i roli ludzi w przemyśle. W kontekście procesu starzenia 
się społeczeństw, kurczącego się rynku pracy czy powstawa-
nia nowych kompetencji, których nawet jeszcze nie potrafimy 
nazwać, obserwowanie trendów się zwyczajnie opłaca, także 
jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne. 

- Nic nie przebiega dziś liniowo, następne 20 lat nie będzie ta-
kie samo, jak poprzednie, ale jak 200 lat – mówił podczas panelu 
„Niesamowita przyszłość” Yuri Drabent. – Naukowcy przewidu-
ją, że w roku 2024 wszyscy będziemy w necie, a to oznacza kumula-
cję potencjału intelektualnego na niespotykaną dotąd skalę. Obrazo-
wo mówiąc – siła, która wyniosła ludzi w kosmos, była 120 mln ra-
zy mniejsza, niż ta, którą ja dziś mam w iPhone’ie. 

Trzy regiony i uczelnie

Koncepcję powołania Rady Rozwoju Polski Wschodniej przed-
stawił podczas wystąpienia profesor Ryszard Górecki, rektor 
UWM. Pomysł zakłada wykorzystanie potencjału trzech regio-
nów – Warmii i Mazur, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego 
oraz sfer nauki, biznesu i samorządu. W jej skład mają wejść 
przedstawiciele uczelni: UWM, UMK i Uniwersytetu w Białym-
stoku oraz urzędów marszałkowskich. 

– Chcemy pokazać naszą koncepcję w UE jako wzór do naślado-
wania dla innych regionów w Polsce i Europie, i wszystko wskazuje 
na to, że możemy liczyć na specjalne dofinansowanie – mówił rektor. 

O współczesności, problemach społecznych i przyszłych wy-
zwaniach mówił także dziennikarz, pisarz i publicysta Szymon 
Hołownia, gość specjalny kongresu.

– Zostaliśmy wypłukani z poczucia sprawczości. Wobec polityków, 
koncernów, big data człowiek czuje się maluczki. Tymczasem codziennie 
10 tys. dzieci umiera z głodu, a chorych na głód przybywa. Nie uświa-
damiamy sobie, w jak tkliwym świecie żyjemy. Jesteśmy pierwszym po-
koleniem, które zacznie płacić rachunki za wszystko, co było wcześniej. 

Dziennikarz namawiał, że jeśli ktoś pod wpływem wzru-
szeń czy przemyśleń dochodzi do wniosku, że musi cos zro-
bić, niech nie porywa się od razu z motyką na słońce, tylko za-
cznie od małych kroków. Niech wybierze zakres działań, któ-
ry chciałby wesprzeć – środowisko, wodę, biedne dzieci, bez-
domne zwierzęta. I niech zleci w swoim banku stały przelew 
– choćby 5 zł tygodniowo. Tak też można wpływać na świat 
i jego przyszłość.

Kongres był także okazją do uhonorowania przedsiębiorców w katego-
riach: filary gospodarki, liderzy innowacji i inwestycje roku
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Czym są kontrole na miejscu
przeprowadzane przez ARiMR?
Strumień pieniędzy skierowany do sektora rolniczego i na rozwój obszarów wiejskich wymaga sprawnego systemu 
kontroli, który zapewni prawidłowe wykorzystywanie środków finansowych oraz zapobiegnie ewentualnym naduży-
ciom ze strony beneficjentów programów pomocowych. To zadanie należy do funkcjonującego w ramach struktur 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Kontroli na Miejscu (BKM).

Mieczysław Włos
Z-ca Dyrektora WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym ARiMR 
w strukturze BKM funkcjonują trzy wydziały: Wydział ds. Ob-
sługi i Przygotowania Dokumentacji, Wydział ds. Kontroli Tere-
nowych oraz Wydział ds. GIS (ang. Geographic Information Sys-
tem). Łącznie to prawie 80 osób, które realizują corocznie na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego około pięćdzie-
sięciu rodzajów kontroli z różnych schematów pomocowych. 
W sumie daje to około 5,5 tysiąca przeprowadzonych kontroli, 
w tym w ramach płatności bezpośrednich około 3 tysiące, obej-
mujących powierzchnię blisko 100 tys. hektarów.

Wskaźnik kontroli w odniesieniu do systemów pomocy ob-
szarowej reguluje art. 30 Rozporządzenia Wykonawczego Komi-
sji Unii Europejskiej nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustana-
wiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego 
systemu zarzadzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiej-
skich oraz zasady wzajemnej zgodności. Próba kontrolna do ce-
lów kontroli na miejscu przeprowadzanych każdego roku obejmu-
je co najmniej: 5% wszystkich beneficjentów składających wniosek 
o pomoc z systemu jednolitej płatności obszarowej, 5% wszystkich 
beneficjentów ubiegających się o płatność redystrybucyjną, ONW, 
dla młodych rolników, wsparcia związanego z produkcją, syste-
mu dla małych gospodarstw. Próba kontrolna w odniesieniu do 
środków rozwoju obszarów wiejskich również obejmuje co naj-
mniej 5% wszystkich beneficjentów ubiegających się o to wspar-
cie. Wyjątek stanowi płatność do produkcji konopi – tutaj ARiMR 
kontroluje 30% wszystkich zgłoszonych obszarów wykorzystywa-
nych do produkcji konopi. Aby wyznaczyć, kto ma być skontro-
lowany, wybór próby przeprowadza się losowo między 1 a 1,25% 
wszystkich ubiegających się o pomoc. Pozostałą liczbę beneficjen-
tów z próby kontrolnej wybiera się na podstawie analizy ryzyka.

Poza realizacją kontroli oraz wiążącą się z procesem kontro-
li obsługą dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej, BKM reali-
zuje również zadania związane z bieżącą i okresową aktuali-
zacją danych przestrzennych w Systemie Identyfikacji Działek 
Rolnych tzw. LPIS (ang. Land Parcel Identyfication System), obej-
mującą m.in modyfikację pól zagospodarowań, granic odnie-
sienia oraz elementów EFA (ang. Ecological Focus Area). LPIS jest 
jednym z elementów systemu zintegrowanego, o którym mo-
wa w art. 68 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy Unii Europejskiej nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania 
nią i monitorowania jej. To właśnie przepisy prawa wspólno-
towego narzucają na ARiMR jako agencję płatniczą utrzymy-
wanie w stanie aktualności baz danych referencyjnych. Źró-
dłem zmian danych referencyjnych LPIS, będącym jednocze-

śnie podstawą zmian maksymalnej powierzchni kwalifikowa-
nej do płatności (MKO) są:
 nowe ortofotomapy przedstawiające zmiany użytkowania 

gruntu, wymieniane w cyklu 3-letnim (docelowo rocznym)
 informacje pochodzące z wyników kontroli na miejscu me-

todą inspekcji terenowej i metodą FOTO,
 informacje o zmianach w sposobie użytkowania gruntu sy-

gnalizowane przez rolnika na materiale graficznym załączo-
nym do wniosku o przyznanie płatności (od 2018 roku uwi-
docznione w aplikacji eWniosek),

 informacje pozyskane z państwowego rejestru ewidencji 
gruntów i budynków (np. przeprowadzone scalenia grun-
tów, podziały działek, modernizacje) oraz rejestrów ze-
wnętrznych (np. warstwa obszarów Natura 2000, rezerwa-
tów przyrody czy dane wektorowe w zakresie przebiegu au-
tostrad oraz dróg krajowych).

Kontrole na miejscu w ramach płatności bezpośrednich w za-
kresie kwalifikowalności powierzchni są realizowane przez pra-
cowników BKM lub przez jednostki działające na zlecenie dwie-
ma metodami: inspekcji terenowej lub FOTO. Największe emo-
cje i kontrowersje budzi wśród rolników metoda FOTO i zwią-
zany z nią wybór obszarów do kontroli. Podstawy prawne wy-
boru obszarów kontrolnych w metodzie FOTO to Rozporzą-
dzenie Wykonawcze Komisji nr 809 z 2014 oraz wytyczne KE.

W dużym skrócie na wybór obszarów do kontroli metodą 
FOTO mają wpływ:
 struktura działek rolnych – informacje o odsetku beneficjen-

tów spełniających wymóg położenia 100% działek w obrę-
bie jednego obszaru, 

 stosunek użytków rolnych do obszarów zalesionych w da-
nej gminie,

 przestrzenna integracja gospodarstw,
 obszary podlegające kontroli metodą teledetekcyjną w latach 

poprzednich,
 minimalna powierzchnia zobrazowania satelitarnego,
 kryteria analizy ryzyka i wybór losowy,
 poziom nieprawidłowości stwierdzonych w roku poprzednim.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obecnie 
pracuje nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym 
danych satelitarnych z programu Copernicus, do monitoringu 
prowadzenia działalności rolniczej. Rozwiązanie to podyktowane 
jest zmianą przepisów prawa unijnego i wprowadzeniem moż-
liwości procedowania kontroli w formie monitorowania w celu 
zwiększenia wykorzystywania nowych technologii w zintegro-
wanym systemie zarządzania i kontroli oraz ograniczenia obcią-
żenia kontrolami właściwych organów i beneficjentów.
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Walory smakowe polskiej kuchni stanowią prawdziwe bogactwo kulinarne, którego poszukują u nas zagraniczni tury-
ści. Ale czy tylko oni? Może wakacje będą doskonałą okazją do poszukania i spróbowania tradycyjnych i regionalnych 
smaków z różnych zakątków naszego kraju? W czasie podróży doskonałym przewodnikiem w poszukiwaniu smaków 
z różnych regionów będzie portal „Polska smakuje”.

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

Szukasz dobrego smaku?
Spróbuj „Polska smakuje”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnic-
twa chcąc ułatwić konsumentom do-
stęp do lokalnych i regionalnych pro-
ducentów żywności wysokiej jakości, 
uruchomił portal internetowy www.
polskasmakuje.pl. Można tu znaleźć pro-
dukty żywnościowe wysokiej jakości 
wytwarzane najczęściej tradycyjny-
mi metodami produkcji, przy wyko-
rzystaniu rodzimych surowców, wy-
różniające się cechami jakościowymi 

i zdrowotnymi oraz specyficznymi walorami smakowymi. Dzię-
ki portalowi turyści, jak również lokalni konsumenci czy miesz-
kańcy większych miast łatwo mogą znaleźć wytwórców żywno-
ści wysokiej jakości z regionu, w którym aktualnie przebywają 
lub do którego chcą się wybrać. Producenci żywności z Warmii 
i Mazur również dołączają do serwisu „Polska smakuje”, zareje-
strowało się już 14 producentów z naszego województwa. 

„Polska smakuje” daje konsumentowi poczucie gwarancji, że 
żywność wytwarzana w ramach systemów jakości żywności i po-
siadająca stosowne certyfikaty, uznawane przez MRiRW, spełnia 
najwyższe parametry jakościowe, sanitarne, a także smakowe.

Jakich certyfikatów i oznaczeń można szukać na stronie?

CERTYFIKOWANE PRODUKTY REGIONALNE
Żywność wytwarzaną w ramach opisanych poniżej czte-

rech systemów cechuje wyjątkowa jakość dzięki miejscu i wie-
loletniej tradycji wyrobu. Jeśli na wybieranych produktach 
znajdziesz poniższe oznaczenia, to wiedz, że powstały one 
zgodnie z regionalną recepturą, a ich jakość nawiązuje do 
tradycji i historii danego regionu. Dzięki temu, że producen-
ci wytwarzający żywność w ramach tego systemu spełnia-
ją określone normy produkcyjne, a ich praca jest na bieżą-
co kontrolowana.

CERTYFIKOWANE PRODUKTY EKOLOGICZNE
Zamieszczany na etykietach znak jakości wraz z numerem 

certyfikatu potwierdza, że produkt jest wolny od zanieczysz-
czeń, chemii i GMO oraz wytworzony z dbałością o środowi-
sko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem łączenia przy-
jaznych środowisku praktyk gospo-
darowania, wspomagania wysokie-
go stopnia różnorodności biologicz-
nej, wykorzystywaniu naturalnych 
procesów oraz zapewnianiu właści-
wego dobrostanu zwierząt.

CERTYFIKOWANE PRODUKTY SPOŻYWCZE
Żywność oznaczona poniższymi znakami daje gwarancję 

jakości dzięki stosowaniu określonych, rygorystycznych meto-
dyk i zasad produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem jako-
ści i pochodzenia surowca, z którego jest produkowana. Udział 
producentów w tych systemach przekłada się również na nad-
zorowanie kolejnych etapów procesu produkcji i zapewnienie 
zawsze tej samej jakości.

PRODUKTY SPOŻYWCZE Z OZNACZENIAMI
Sygnowane poniższymi znakami produkty spożywcze nie 

powstają w ramach systemów jakości, ale mają konkretne cechy, 
które je wyróżniają. Są to takie walory jak pochodzenie surow-
ców użytych do produkcji czy tradycyjne metody wytwarzania. 

PRODUKTY OD ROLNIKA
ORAZ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Od początku 2017 roku rolnicy mają możliwość sprzedawa-
nia produkowanej przez siebie żywności bezpośrednio konsu-
mentom, czyli nie w sklepach czy 
przez pośredników, ale wprost klien-
tom końcowym. I chociaż produko-
wana w ten sposób żywność nie mu-
si posiadać oznaczeń, to w rzeczy-
wistości odróżnić ją można poprzez 
bezpośrednią formę zakupów, a na 
„Polska smakuje” dzięki następują-
cemu znakowi.
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Po pierwsze – badanie gleby
Badania agrochemiczne prowadzone przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze są corocznie źródłem danych doty-
czących właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleb użytkowanych rolniczo.

mgr inż. Małgorzata Lamcha
Kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie

Prawidłowe pobieranie próbek gleby i analiza jest pierw-
szym etapem do wyciągnięcia wniosków i podjęcia odpowied-
nich działań w zakresie racjonalnego nawożenia. Błędów popeł-
nionych na etapie pobierania próbek nie da się naprawić. Ba-
danie gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego służy do okre-
ślenia potrzeb wapnowania i zasobności gleby w składniki po-
karmowe dostępnych dla roślin. 

Jeżeli na podstawie wyników badań formułujemy wnio-
ski na temat jakości, żyzności i zasobności gleby to analizowa-
na próbka powinna reprezentować obszar, z którego jest po-
bierana. Należy pamiętać, że tylko niewielka część (próbka 0,5 
kg) jest poddawana analizie. Dlatego też musi być wiernym 
odzwierciedleniem badanego obszaru (zgodnie z normą PN-
-R-04031:1997 – 1 próbka może reprezentować obszar do 4 ha 
użytków rolnych).

Pobieranie próbek gleby można zlecić Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie lub innej wyspecjalizo-
wanej firmie. OSChR w Olsztynie posiada akredytację Pol-
skiego Centrum Akredytacji Nr AB 277 na pobieranie pró-
bek realizowanych przez próbkobiorców okręgowej stacji, tj.
 pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych 

(w celu rolniczego wykorzystania)
 pobieranie próbek do badań zawartości azotu mineralnego 

(0-30 cm, 30-60 cm)
 pobieranie próbek podłoży ogrodniczych do badań chemicz-

nych i fizycznych

Jakie są zasady pobierania próbek:

 najodpowiedniejszym terminem poboru próbek jest okres 
wiosenny lub jesienny przed wysiewem nawozów,

 przed przystąpieniem do pobierania próbek powinno się 
sporządzić szkic pól gospodarstwa,

 należy określić zasięgi poboru próbek (max. 4 ha/ 1 próbka) 
o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatu-
nek gleby, ukształtowanie terenu), i agrotechnicznych (upra-
wa, nawożenie),

 próbkę należy pobrać z odpowiedniej głębokości (zazwyczaj 
0-20 cm),

 korzystać z odpowiednich narzędzi (lasek glebowych, świ-
drów glebowych), przy indywidualnym poborze dopuszcza 
się pobieranie za pomocą innych przyrządów gwarantują-
cych pobieranie reprezentatywnej próbki,

 miejsca nietypowe (wjazdy na pole, miejsca po składowa-
nych nawozach, rowy, bruzdy, kretowiska, kępy zarośli 
i drzew itp.) należy wyłączyć z pobierania,

 jeśli jest potrzeba, można pobrać dodatkowe próbki np. z za-
głębień, ostrych wzniesień terenu,

 aby sporządzić próbkę ogólną, należy pobrać do 20 próbek 
pierwotnych, które należy bardzo dokładnie wymieszać, 
usunąć kamienie i resztki roślin.

Schematy poboru próbek pierwotnych

 próbka ogólna (uśredniona) powinna ważyć około 0,5 kg
 pobraną próbkę należy odpowiednio zapakować, opisać i do-

starczyć osobiście lub pocztą do Okręgowej Stacji Chemicz-
no-Rolniczej w Olsztynie bądź przekazać pracownikowi te-
renowemu SChR. 

Należy pamiętać, że innymi kryteriami będziemy się kiero-
wać przy pobieraniu próbek gleby na zawartość azotu mineral-
nego, a innymi przy pobieraniu próbek spod upraw ogrodni-
czych, sadowniczych, rolniczych. Dlatego tak ważne jest okre-
ślenie celu badania, zanim przystąpimy do pobierania próbek.

Jakich błędów należy unikać podczas pobierania prób:

 bezwzględnie nie należy wykonywać próbkobrania po na-
wożeniu składnikami, których analizę planujemy

 należy unikać pobierania próbek w okresie nadmiernej suszy

Więcej informacji oraz szczegółowe informacje pobierania 
próbek dostępne są na stronie www.oschr.olsztyn.pl w zakładce 
„Pobieranie próbek do badań”.

a)

b)

c)
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Skutki gradobicia w uprawach zbożowych
Wśród niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zagrażających roślinom zbożowym gradobicie jest jednym z najbar-
dziej dotkliwych i niebezpiecznych. Coraz bardziej niestabilna pogoda sprawia, że tego typu zdarzenie pojawia się 
coraz częściej.

mgr inż. Grzegorz Kasprowicz 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława

Rozmiary szkód wyrządzonych przez 
grad zależą od czynników klimatycz-
nych, gatunku rośliny i od fazy jej roz-
woju. Pod wpływem lekkich uderzeń po-
wstają niewidoczne na zewnątrz uszko-
dzenia, które można zaobserwować przy 
badaniu mikroskopowym. Nieco silniej-
sze uderzenia powodują tzw. ocętko-
wania. Są to białe plamy spowodowane 
zniszczeniem tkanek miękiszowych, któ-
re po wyschnięciu wypełniają się powie-
trzem. Uszkodzenie naskórka lub tkanki 
miękiszowej wyrządza niewielką szko-
dę roślinie, zmniejszając jej powierzch-
nię asymilacyjną. Jeśli jednak sięga głę-
biej, może nastąpić zniszczenie tkanek 
przewodzących. Silny grad może prze-
bić łodygę zboża na wylot i spowodować 
jej rozdarcie lub złamanie, tworząc tzw. 
złomy. Bardzo silny grad może całkowi-
cie zniszczyć roślinę.

Siła uszkodzenia zależy od wielko-
ści gradu, wysokości chmury gradowej 
i wiatru, który może zmieniać kierunek 
uderzenia. Skośne uderzenia są bardziej 
szkodliwe niż pionowe, gdyż powodują 
więcej załamań pędów. Rozmiary strat 
wyrządzonych przez gradobicie zależą 
w dużym stopniu od budowy gradzin. 
Jeśli są podobne do grudki śniegu, to 
przy uderzeniu rozpłaszczają się, słabiej 
uszkadzając rośliny. Taki grad pada naj-
częściej na wiosnę i na początku lata. Na-
tomiast gdy lato jest w pełni, grad jest 
zwykle zlodowaciały, prawie przezroczy-
sty, twardy, którego uderzenia są najnie-
bezpieczniejsze.

Jeśli grad pada z desz-
czem lub poprzedzany jest 
przez deszcz, to uszkodze-
nia są mniejsze. Uderzenia 
gradu pozostawiają znacz-
nie większe ślady na suchej 
łodydze niż na zwilżonej, 
a drewnienie błon komór-
kowych u roślin suchych 
sięga znacznie głębiej. Du-
ży wpływ wywiera również 
temperatura: im jest niższa, 
tym silniej rośliny cierpią 
wskutek gradobicia. Zabliź-

nianie ran i regeneracja tkanek są moż-
liwe tylko wówczas, gdy wilgotność gle-
by i powietrza są dostateczne, procesy te 
zachodzą mniej korzystnie przy bezpo-
średnim działaniu słońca, a więc prze-
bieg pogody po gradobiciu wpływa rów-
nież na stopień uszkodzenia roślin. Jeśli 
po wystąpieniu zjawiska następuje posu-
cha i słoneczna pogoda, to uszkodzenia 
początkowo nieznaczne w miarę upły-
wu dni wzrastają.

W początkowym okresie rozwoju ro-
ślinom zbożowym grad wyrządza małe 
szkody bezpośrednie, rozwój roślin opóź-
nia się o kilka lub kilkanaście dni, co po-
woduje pewne straty. Podczas tworzenia 
się pierwszych kolanek u zbóż źdźbła 

i kłosy są dobrze zabezpieczone. Ocęt-
kowanie kiści lub pochwy nie wyrządza 
większej szkody roślinie. Jeżeli jednak ję-
zyczek liściowy jest uszkodzony, kłosze-
nie jest utrudnione lub uniemożliwione 
i powstają tzw. krzywe kłosy. W okre-
sie kłoszenia się oraz przed kwitnieniem 
i w czasie kwitnienia zbóż na uszkodze-
nie narażone są przede wszystkim mło-
de źdźbła, zwłaszcza w górnym między-
węźlu oraz kłosy. Grad może spowodo-
wać nawet całkowite zniszczenie kło-
sów albo złamanie łodygi, wskutek cze-
go uniemożliwione jest pobieranie pokar-
mów. W fazie dojrzałości pełnej grad naj-
częściej powoduje wymłócenie lub ścię-
cie kłosów i powstanie złomów dolnych. 
W tej fazie najwrażliwsze są owies i psze-
nica jara, natomiast nieco mniej jęczmień 
i zboża ozime. Z pszenic wrażliwsze są 
odmiany ościste. W miarę rozwoju roślin 
tracą zdolność regeneracyjną. 

Źródła:
- Zmiany i zmienność klimatu Polski, In-
stytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 
2013.

- Molga M., Meteorologia rolnicza. Państwo-
we Wydawnictwo Rolne i Leśne. Warszawa 
1980.

- www.farmer.pl
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Łąki i pastwiska niezastąpionym źródłem 
wartościowej paszy
Pasza dostarczana przez trwałe użytki zielone jest tania, smaczna, pełnowartościowa i znakomicie wykorzystywana przez 
zwierzęta. Dlatego tak istotne jest, aby prawidłowo dbać o stan łąk i pastwisk.

mgr Elżbieta Czaplicka 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno

Doświadczenia prowadzone na bazie 
paszy pozyskanej z łąk i pastwisk poka-
zują, że zielonka może być jedyną paszą 
nawet dla zwierząt o dużej wydajności. 
Badania naukowe wskazują również, że 
z polskich pastwisk, przy prawidłowym 
ich utrzymaniu, z 1 hektara można po-
zyskać około 600 dt zielonki rocznie, co 
według statystyk pozwala na wykarmie-
nie 3-4 krów o dziennej wydajności 18 kg 
mleka (w sezonie pastwiskowym). Istot-
nym elementem w żywieniu zwierząt zie-
lonką pastwiskową jest fakt, że skarmiane 
są młode, żywe rośliny. Pozyskiwane jest 
z nich maksimum składników odżyw-
czych, bez strat, które powstają się przy 
konserwacji paszy. Zielonka pastwiskowa 
to pasza pełna: białka, związków energe-
tycznych, witamin, substancji ułatwiają-
cych trawienie, soli mineralnych smako-
wita i najbardziej naturalna dla zwierząt. 
Ponadto pasza z pastwisk jest tanim spo-
sobem żywienia, co w gospodarstwach 
prowadzących produkcję mleka lub żyw-
ca wołowego ma istotne znaczenie, ponie-
waż koszt zakupu paszy stanowi niemal 
połowę kosztów utrzymania zwierząt.

W Polsce wydajność z hektara trwa-
łych użytków zielonych jest, niestety, ni-
ska. Przyczynami tego stanu są: nieure-
gulowane stosunki wodne, niedostatecz-
ne nawożenie, nieracjonalny sposób użyt-
kowania oraz duże straty wartości po-
karmowej przy konserwacji pasz. Dlate-
go tak istotne jest podnoszenie świado-
mości rolników i podejmowanie działań 
zmierzających do poprawy tej sytuacji.

Czynniki warunkujące
plonowanie łąk i pastwisk

Hodowla odmianowa jest narzędziem 
do kształtowania produktywności ja-
ko cechy odmianowej gatunków traw. 
O wysokiej produktywności trwałych 
użytków decydują takie gatunki jak: kup-
kówka pospolita, mozga trzcinowata, raj-
gras wyniosły, stokłosa bezostna, tymot-
ka łąkowa i wyczyniec łąkowy. 

Jednak aby wydobyć z roślin to, co 
najcenniejsze, należy zadbać o szereg in-
nych czynników. Człowiek ma decydu-
jący wpływ na wzrost produktywności 
traw poprzez:
 właściwe nawożenie,
 właściwe użytkowanie (terminy wypa-

su i koszenia, częstotliwość i wysokość),
 renowacja i pielęgnacja.

Łąki kośne

W użytkowaniu kośnym na jakość pa-
szy, poza czynnikami wspólnymi dla łąk 
kośnych i pastwisk wymienionymi po-
wyżej, wpływ mają szczególnie termin 
i wysokość koszenia. Termin koszenia 
ustala się na podstawie fazy rozwojowej 
dominujących gatunków traw. Wraz ze 
wzrostem traw narasta plon suchej ma-
sy, aż do pełni kwitnienia. Większa ma-
sa liści stanowi lepszą wartość pokarmo-
wą, natomiast powiększa się powoli. Gor-
szą wartość pokarmową ma masa źdźbeł, 
przyrasta natomiast szybciej. Proces ten 
można przerwać właśnie poprzez częste 
koszenie. Pierwsze koszenie w zależno-
ści od gatunku traw powinno się odbyć 
pomiędzy pełnią kłoszenia a kwitnie-
niem, w niektórych przypadkach opóź-
nia się zbiór do pełnego kwitnienia. Ter-
min pierwszego pokosu może się w po-
szczególnych sezonach różnić, ponieważ 
rozwój roślin jest uzależniony od wa-
runków pogodowych. Terminy kolejnych 
pokosów mają już mniejszy wpływ na 
jakość zebranej paszy, ponieważ trawy 
wolniej się starzeją.

Pierwszy pokos przypada z reguły 
w drugiej dekadzie maja, drugi w pierw-
szej dekadzie lipca, trzeci we wrześniu. 
Na łąkach bardzo intensywnie nawo-
żonych powinno się kosić cztery razy. 
Wówczas terminy powinny wyglądać na-
stępująco: pierwszy – połowa maja, dru-
gi w końcu czerwca, trzeci w połowie 
sierpnia, i czwarty w końcu września. 
Im wcześniej wykonamy pierwszy po-
kos, tym lepszej jakości zielonkę otrzy-
mamy (m.in. bogatszą w białko).

Ważne jest, aby ostatni pokos zebrać 
w terminie umożliwiającym trawom od-
budowanie przyziemnych liści, co po-
zwoli im zachować dobrą kondycję po-
trzebną do przezimowania.

Wysokość koszenia zależna jest rów-
nież od składu runi łąkowej. Należy jed-
nak pamiętać, że zbyt niskie koszenie 
utrudnia odrastanie runi, natomiast zbyt 
wysokie obniża plon. Przyjąć możemy 
optymalną wysokość koszenia na pozio-
mie 5 cm. Przy wykaszaniu niedojadów 
na pastwiskach należy kosić nieco niżej 
na poziomie 3-5 cm (tak jak w przypad-
ku runi składającej się z niskich traw).

Siano

Siano od lat było i jest podstawową pa-
szą w żywieniu bydła zimą, chętnie po-
bieraną przez zwierzęta. Ostatnio zastę-
powane jest przez kiszonki z traw i ku-
kurydzy, ponieważ ich produkcja jest dla 
rolnika łatwiejsza.

Proces produkcji siana jest procesem 
stosunkowo trudnym. Wiąże się z duży-
mi stratami składników pokarmowych 
wynikających z: 
 oddychania roślin (straty te mogą wy-

nosić od 5 do 15%, a przy chłodnej po-
godzie mogą być wyższe),

 obłamywania się i wykruszania roślin 
(średnio starty te wynoszą 10-15%, ale 
zdarza się, że przy częstym przetrzą-
saniu mogą sięgać nawet 40%), 

 wymywania składników pokarmo-
wych (straty rzędu 10%),

 fermentacji zachodzącej w czasie su-
szenia i przechowywania (do 10%).

Przy składowaniu siana stosuje się je-
go solenie w ilości około 1,5-2 kg na 100 
kg siana, co łagodzi skutki niedosusze-
nia i hamuje procesy mikrobiologiczne.

Największe straty składników pokar-
mowych występują podczas suszenia sia-
na na pokosach. Korzystnym rozwiąza-
niem jest stosowanie kosiarek ze zgnia-
taczem pokosów. Stosując zgniatacze zie-
lonki, skraca się czas schnięcia o 30-50%.
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Produkcja siana, dosuszanie jest pro-
cesem trudnym w naszych warunkach 
klimatycznych, ponieważ rzadko zdarza 
się kilka dni bezdeszczowej pogody, któ-
ra umożliwiłaby prawidłowe dosuszenie.

 

Pastwiska

Zielonka pozyskiwana z pastwisk jako 
źródło pełnowartościowej paszy wpływa 
na prawidłowe funkcjonowanie organi-
zmu krowy, ale jednocześnie znacznie 
poprawia jakość mleka i mięsa.

Zwierzęta wypasane poza dostępem do 
świeżej zielonki korzystają z najbardziej 
dla nich naturalnej formy funkcjonowa-
nia. Ruch na świeżym powietrzu korzyst-
nie wpływa na: kondycję zwierząt, płod-
ność, przemianę materii, krążenie, prawi-
dłowy rozwój kości i mięśni. Swoboda ru-
chu sprawia, że zwierzęta są mniej nerwo-
we i mniej agresywne wobec siebie.

Aby prawidłowo wykorzystać poten-
cjał pastwiska, należy przestrzegać kilku 
zasad. Po pierwsze okres wypasu na da-
nym stanowisku nie powinien być dłuży 
niż 2-3 dni. Potem należy zapewnić wła-
ściwy czas na odrastanie runi. Należy 
stosować użytkowanie kośno-pastwisko-
we, które daje możliwość na utrzymanie 
właściwych proporcji pomiędzy trawami 
o różnej wysokości i ogranicza występo-
wanie chwastów typowych dla pastwisk. 
Pierwszy wiosenny wypas przeprowa-
dza się na przy wysokości roślin 8-10 cm.

Wypas kwaterowy najkorzystniejszy. 
Zapewnia zwierzętom odpowiednie ilo-
ści wysokowartościowej paszy, zapewnia 
zwierzętom ciągłość żywienia zielonką, 
ponadto stwarza korzystne warunki do 
intensywnego odrastania runi, w końcu 
umożliwia swobodne i terminowe nawo-
żenie. Wypas krów mlecznych nie powi-
nien trwać dłużej niż 2-3 dni na jednej 

kwaterze, ponieważ taki okres zapewnia 
odpowiednią ilość zielonki zaspakajającej 
potrzeby żywieniowe krów. Natomiast 
bydło opasowe może na jednej kwaterze 
być wypasane około 7 dni.

Podsumowując, utrzymywanie trwa-
łych użytków zielonych w dobrej kondy-
cji jest niezmiernie istotnym elementem 
w gospodarstwach prowadzących pro-
dukcję zwierzęcą. Są źródłem taniej, war-
tościowej i bogatej w składniki pokarmo-
we paszy, chętnie pobieranej przez zwie-
rzęta. Przygotowanie tej paszy wiąże się 
z odpowiednimi nakładami pracy, jed-
nakże z pewnością zaowocuje lepszą kon-
dycją zwierząt i jednocześnie poprawi ja-
kość pozyskiwanych od nich produktów.

Źródło:
- „Koło zielonej fortuny” prof. dr hab. S. Grze-
gorczyk, prof. dr hab. C.Purwin, prof. dr hab. 
K. Grabowski

Znaczenie mieszanek traw z roślinami
motylkowatymi w rolnictwie ekologicznym
Najnowsze dane wskazują, że rolnictwo ekologiczne w Polsce nieprzerwanie się rozwija, o czym świadczy ciągle zwięk-
szająca się liczba gospodarstw ekologicznych. Jest to możliwe dzięki dobrym warunkom przyrodniczym i społecznym 
oraz dotacjom z Unii Europejskiej i budżetu krajowego (np. dla pakietu 5 uprawy paszowe na gruntach ornych kwota 
płatności wynosi 926 zł/ha).

mgr inż. Marcin Adam Kozicki 
Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława

W rolnictwie ekologicznym praktycznie 
nie można gospodarować bez uprawy roślin 
motylkowych drobnonasiennych, wysiewa-
nych głównie w mieszankach z trawami 
oraz roślin strączkowych. Udział tej grupy 
roślin w strukturze zasiewów powinien wy-
nosić przynajmniej 25-30%. Uprawa roślin 
motylkowatych i ich mieszanek z trawami, 
oprócz wzbogacania gleby w azot, przyczy-
nia się do zwiększenia zasobności górnych 
warstw gleby w inne składniki mineralne.

Silnie rozwinięty i głęboko sięgający 
palowy system korzeniowy roślin mo-
tylkowatych drobnonasiennych pobie-
ra te składniki z głębszych warstw gle-
by i przenosi do wszystkich części rośli-
ny, a wraz z resztkami pożniwnymi dosta-
ją się one do powierzchniowych warstw 
gleby, gdzie po stopniowej mineralizacji 
zwiększają zawartość próchnicy w gle-
bie. Wpływa to na zwiększanie aktywno-
ści biologicznej i żyzności gleby oraz po-
prawia stosunki fizykochemiczne. Koni-
czyna czerwona i jej mieszanki z trawa-
mi pozostawiają od 3 do 5 t suchej masy 

resztek pożniwnych na 1 ha, a lucerny od 
5 do 8 t/ha, co może stanowić ekwiwalent 
nawet 40-60 ton obornika na 1 ha.

Zaletą uprawy roślin motylkowatych 
jest również działanie strukturotwórcze 
i fitomelioracyjne, które polega na tworze-
niu gruzełkowatej struktury gleby oraz 
poprawie stosunków wodno-powietrz-
nych, co ma duże znaczenie przy gospo-
darowaniu na glebach cięższych i nieprze-
puszczalnych. Mieszanki motylkowato-tra-
wiaste chronią też glebę przed erozją wod-
ną i wietrzną, a dłuższe pokrycie gleby ro-
ślinnością zmniejsza wymywanie z niej 
makroelementów w sezonie zimowym. 
Jednocześnie ruń zatrzymuje w glebie wię-
cej opadów atmosferycznych, co sprzy-
ja korzystnym procesom mikrobiologicz-
nym, bez ujemnego wpływu na struktu-
rę gleby i jej zasobność. Wprowadzanie ta-
kich upraw do płodozmianów polowych 
wyraźnie ogranicza zachwaszczenie gleb 
chwastami jednorocznymi ze względu na 
dużą konkurencyjność mieszanek motyl-
kowato-trawiastych względem większości 

gatunków roślin synantropijnych. Motyl-
kowe drobnonasienne powinny być wysie-
wane w mieszankach z trawami i w miarę 
możliwości użytkowane w takiej uprawie 
przez okres przynajmniej 2 lat, wtedy za-
znacza się wyraźnie ich dodatni wpływ na 
grunt, na którym jest uprawiana.

Należy również zwrócić uwagę, że 
wartość paszowa mieszanek jest wyższa 
niż motylkowych w czystym siewie. Ma 
większą wartość biologiczna wynikającą 
z bogatszego zestawu białek i aminokwa-
sów oraz zbilansowanej proporcji białka 
i energii. Pasza taka jest dobrze przyswa-
jalna przez organizm zwierząt przeżuwa-
jących. Zielonkę z mieszanek łatwiej uda-
je się wysuszyć i zakisić niż samych mo-
tylkowych drobnonasiennych. W rolnic-
twie ekologicznym mieszanki traw z mo-
tylkowymi najczęściej wysiewane są wraz 
ze zbożami jarymi, rzadziej zimowymi.

Źródła:
- tygodnik rolniczy „Hoduj z Głową”
- biuletyn informacyjny ARIMR 1/2019
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Produkcja sianokiszonki dobrej jakości 
W gospodarstwach prowadzących hodowlę bydła głównym źródłem paszy objętościowej są dobrze prowadzone użyt-
ki zielone, z których pochodzi podstawowa baza paszowa zadawana przez cały rok. Obecnie najbardziej popularne 
jest przechowywanie tej paszy w formie sianokiszonki, która łączy w sobie wartości siana i kiszonki. Dobrze sporzą-
dzona sianokiszonka da nam gwarancję, że nasze krowy odpłacą się nam wysoką produkcją mleka dobrej jakości.

mgr inż. Krystian Żarnowski 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo

Trawy należy skosić w optymalnym 
terminie, którym jest faza od początku do 
pełni kłoszenia. Gdy na polu występuje 
wiele gatunków traw, zwracamy uwagę 
na gatunek przeważający na danym are-
ale. Zbiór traw w tym okresie pozwoli 
nam uzyskać większą ilości masy z dru-
giego pokosu. Dodatkowo zbierając w tej 
fazie rozwojowej, wyprodukujemy wyso-
koenergetyczną paszę o dobrej zawarto-
ści składników mineralnych i witamin, 
przez co bydło chętniej będzie pobierało 
zadany pokarm.

Opóźniając termin pierwszego pokosu 
do pełni kwitnienia, uzyskamy większy 
plon zielonej masy, ale będzie ona gorszej 
jakości. Pogorszy się jej strawność i sma-
kowitość oraz obniży się w niej zawar-
tość białka i energii w suchej masie, do-
datkowo taki materiał będzie się gorzej 
zakiszał. Najlepsza pora dnia na kosze-
nie to popołudnie, gdyż w roślinach jest 
wtedy więcej cukrów niż rano, a wyższa 
zawartość węglowodanów sprzyja lep-
szemu i szybszemu zakiszaniu.

Sposób koszenia

Bardzo istotna jest wysokość koszenia 
traw. Najczęściej kosi się dość nisko, aby 
plon był jak najwyższy. Jednak nie nale-
ży kosić przy samej ziemi, gdyż zbyt ni-

ski zbiór spowoduje, iż trawa nie będzie 
w stanie w pełni się zregenerować. Do-
datkowo takie koszenie zwiększa ryzyko 
zanieczyszczenia surowca ziemią, przez 
co wprowadzimy do niego duże ilości 
szkodliwych bakterii. Zbyt wysokie ko-
szenie jest również błędem, ponieważ 
powstałe w ten sposób ściernie utrud-
nią wzrost młodych pędów. Przyjmuje 
się, że optymalna wysokość koszenia to 
5-8 cm. Najczęściej do zbioru stosuję się 
kosiarki rotacyjne, które cechuje wysoka 
wydajność. Do wyboru rolnik ma kosiar-
ki bębnowe lub dyskowe.

Suszenie skoszonej trawy

Powstałe po skoszeniu trawy pokosy 
należy jak najszybciej rozrzucić za po-
mocą przetrząsarki, aby od razu rozpo-
cząć podsuszanie. Nie należy pozwolić 
na zbyt długie leżakowanie traw, ponie-
waż może zajść szkodliwa fermentacja 
w warunkach wysokiej zawartości wody. 
Należy pamiętać, aby zęby przetrząsarki 
nie były opuszczone zbyt nisko, bo grozi 
to nie tylko uszkodzeniem maszyny, ale 
również zanieczyszczeniem materiału.

Przy zakiszaniu w belach finalna za-
wartość suchej masy powinna wynosić 
ok. 45%. Nie należy również doprowa-
dzić do nadmiernego przesuszenia. Czas 
podsuszania w warunkach słonecznej 
pogody wynosi 1-1,5 dnia przy 2-3-krot-
nym przetrząsaniu zielonki.

Zbiór

Obecnie najbardziej popularnym spo-
sobem jest zbiór za pomocą pras zwijają-
cych i przechowywanie w balotach owi-
niętych folią. Do wyboru rolnik ma dwa 

typy pras zwijających: zmiennokomoro-
wą i stałokomorową. Najlepszy efekt daje 
zbiór przy pomocy pracy zmiennokomo-
rowej, gdyż balot jest w niej zagęszcza-
ny w całej objętości, dzięki czemu nie ma 
w nim zbyt dużo powietrza. Rolnik może 
również w pewnym zakresie decydować 
o jego średnicy, dobierając wielkość do 
dziennego skarmiania. Po sprasowaniu 
balot owija się folią za pomocą owijar-
ki najpóźniej w ciągu 2 godzin, gdyż po 
tym czasie może dojść do zainicjowania 
niekorzystnych procesów chemicznych 
pogarszających jakość zakiszanej paszy.

Baloty możemy owinąć za pomocą 
owijarek stacjonarnych w miejscu skła-
dowania, przyczepianymi na polu lub 
prasoowijarkami. Aby poprawić rezultaty 
zakiszania, zaleca się stosowanie prepa-
ratów chemicznych zawierających w skła-
dzie kwas mlekowy. Preparaty takie do-
datkowo zmniejszają straty spowodowa-
ne uszkodzeniami foli na belach.

Podsumowując, aby wyprodukować 
sianokiszonkę dobrej jakości, musimy 
włączyć w ich produkcję nowoczesny 
sprzęt, który zagwarantuję nam wysoką 
wydajność pracy, dobrą jakość zbieranego 
i zakiszanego materiału przy niskim po-
ziomie jego strat. Pamiętać należy, że po-
prawne wykonanie sianokiszonek o jak 
najwyższej jakości to inwestycja w przy-
szłość. Wysoka wartość pasz objętościo-
wych w połączeniu z dobrymi paszami 
treściwymi pozwala na osiągnięcie wy-
sokich wydajności stada oraz utrzymanie 
go w dobrej zdrowotności.

Źródła:
- agrofakt.pl
- sowul.pl
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Konopie włókniste: regulacje prawne i uprawa
W rejestrze krajowym COBORU znajduje się osiem odmian konopi włóknistych. Sześć z nich (Białobrzeskie, Beniko, 
Henola, Rajan, Tygra, Wojko) wyhodowano w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Są to 
konopie jednopienne, typowo włókniste, tzn. zawierające mniej niż 0,2% substancji psychoaktywnych (THC), o okresie 
wegetacji dostosowanym do polskich warunków klimatyczno-glebowych. Pozostałe zarejestrowane odmiany to: Glyana 
(Olimax NT sp. z o.o.) i Wielkopolskie (Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOW-MAR Maria J. Kowalska).

mgr Małgorzata Mossakowska 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Giżycko

Uprawę konopi włóknistych w Polsce 
reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 
2005 Nr 179 poz. 1485), która zobowiązu-
je producentów tych roślin do uzyskiwa-
nia zezwolenia z urzędu gminy lub mia-
sta właściwego dla położenia planowanej 
plantacji. Gmina po uzyskaniu takiej in-
formacji występuje do marszałka woje-
wództwa, który określa rejony uprawy 
konopi. Dlatego wniosek do gminy po-
winien dotrzeć dużo wcześniej (od paź-
dziernika do listopada), czyli w roku po-
przedzającym uprawę konopi.

W Polsce można uprawiać konopie 
włókniste tylko i wyłącznie na potrzeby 
przemysłu: włókienniczego, chemicznego, 
celulozowo-papierniczego, spożywczego, 
kosmetycznego, farmaceutycznego, mate-
riałów budowlanych oraz nasiennictwa. 
Uprawa innego rodzaju konopi jest za-
broniona.

O zezwolenie uprawy konopi włókni-
stych może ubiegać się przedsiębiorca lub 
osoba fizyczna (rolnik). Warunkiem, który 
trzeba spełnić, jest niekaralność za prze-
stępstwa lub wykroczenia, o których mo-
wa w ustawie o przeciwdziałaniu narko-
manii. Uprawę można prowadzić tylko 
na określonej powierzchni, w wyznaczo-
nych rejonach, na podstawie zezwolenia 
na uprawę, przy zastosowaniu materiału 
siewnego kategorii elitarny albo kwalifi-
kowany. Niezbędna jest też umowa kon-
traktacji zawarta z podmiotem posiadają-
cym zezwolenie marszałka województwa 
na prowadzenie działalności w zakresie 
skupu konopi włóknistych.

Sposób prowadzenia uprawy będzie 
podlegał kontroli. Jeśli urząd stwierdzi, 
że jest prowadzona niezgodnie z przepi-
sami ustawy, np. na innej powierzchni lub 
z wykorzystaniem innego materiału siew-
nego, bez wymaganych umów kontrakta-
cji, wydaje nakaz zniszczenia uprawy na 
koszt rolnika. Nakaz zniszczenia uprawy 
jest natychmiastowy.

Uprawa

Konopie włókniste osiągają wysokość 
od 1 do 4 m. Mają palowe korzenie z po-
ziomymi, dobrze rozwiniętymi korzenia-
mi bocznymi i puste, początkowo trawia-
stozielone i delikatnie owłosione, z wie-
kiem drewniejące łodygi. Liście mają in-
tensywnie zieloną barwę. Roślina jest za-
pylana przez wiatr. Z reguły dostosowuje 
okres wegetacyjny do polskich warunków 
klimatyczno-glebowych, co sprawia, że nie-
mal w każdym regionie można znaleźć te-
reny nadające się pod ich uprawę. Wymaga 
gleb bogatych w próchnicę, wapno i azot.

Konopie lubią stanowiska mokre, do 
prawidłowego wzrostu potrzebują dużej 
ilości wody; wiosną poziom wód grun-
towych powinien wynosić ok. 60 cm, 
a przed zbiorem poniżej 100 cm. Mają ma-
łe wymagania co do światła, gdyż są ro-
ślinami krótkiego dnia, który hamuje roz-
rost łodygi i przyspiesza dojrzewanie na-
sion. Kiełkują przy temperaturze 8-10 stop-
ni Celsjusza w ciągu 7-12 dni. Dobrym 
przedplonem w zmianowaniu są rośliny 
okopowe, strączkowe i dobrze plonujące 
zboże. Uprawa roli jesienią zależy od ro-
dzaju przedplonu. Obowiązkowym zabie-
giem uprawowym jest głęboka (ok. 30 cm) 
i dokładnie wykonana orka zimowa. Ko-
rzystne dla konopi jest wzbogacenie gleby 
w substancję organiczną (nawozy zielone, 
obornik). Wiosną glebę uprawiamy agre-
gatem. Warto pamiętać o dobrym wyrów-
naniu roli przed siewem, umożliwiającym 
umieszczenie nasion na równej głębokości.

Wysiew zależy od warunków pogo-
dowych i wilgotności gleby. Siewy mo-
gą trwać od trzeciej dekady kwietnia do 
końca maja (po rozpoczęciu siewu kuku-
rydzy). Rośliny konopi nie boją się wio-
sennych przymrozków, dlatego nie nale-
ży opóźniać siewu. Wysiewa się 10-15 kg 
nasion na hektar, w rozstawie rzędów 40-
50 cm. Nasiona powinny być umieszczone 
dokładnie na głębokości 2-3 cm, aby uzy-
skać równe wschody, a później wyrówna-
ny wzrost roślin. 

Zbiór słomy i nasion

Zbiór słomy wykonuje się w okre-
sie dojrzałości technicznej. Faza ta na-
stępuje, gdy w środkowej części wiechy 
nasiona ciemnieją lub szarzeją, są twar-
de i tkwią jeszcze w listku przysadki. 
W górnej części wiechy nasiona są jesz-
cze niedojrzałe. Jest to moment zbioru 
dwufazowego. W przypadku zbioru jed-
nofazowego czas dogodny do zbioru na-
stępuje nieco później i zależy od rodza-
ju kombajnu lub maszyny użytej do tego 
celu. Również technologia zbioru jedno-
fazowego może być zróżnicowana i zale-
ży od wymogów potencjalnego odbior-
cy słomy i nasion.

W Polsce konopie włókniste wykorzy-
stywane są wielostronnie w przemyśle. 
Włókno konopne jest mocne i odporne na 
procesy gnilne, toteż nadaje się do wyrobu 
przedmiotów narażonych na rozkład bio-
logiczny w warunkach większego uwil-
gotnienia. Jest wykorzystywane przede 
wszystkim do wyrobu materiałów izola-
cyjnych, materiałów sanitarnych oraz róż-
nego rodzaju materiałów kompozytowych 
stosowanych w budownictwie, przemy-
śle meblarskim i motoryzacyjnym. Z ole-
ju konopnego można produkować olej na-
pędowy. Ze względu na zawartość wielu 
substancji leczniczych wykorzystuje się 
konopie jako lek: przeciwlękowy, prze-
ciwbólowy, przeciwpsychotyczny, prze-
ciwzapalny, przeciwutleniający, przeciw-
skurczowy oraz jako antybiotyki. Odpady 
produkcyjne można wykorzystywać jako 
paszę, a nasiona jako karmę dla ptaków. 
Uzyskiwany z konopi duży plon bioma-
sy może stanowić cenny, odnawialny su-
rowiec energetyczny.

Źródła:
- www.kalendarzrolników.pl
- www.farmer.pl
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179 
poz. 1485)
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Energetyczna recepta na zastój plantacji
Coraz częściej popularna staje się idea pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim tam, gdzie kon-
wencjonalna energetyka doprowadziła do degradacji środowiska naturalnego. Jednym ze sposobów pozyskiwania energii 
i ciepła stało się wykorzystanie biomasy. Chociaż z każdej wysuszonej i spalonej rośliny można uzyskać pewne ilości 
energii, to nie każda z nich może dostać miano rośliny energetycznej.

mgr inż. Alina Chareńska 
Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olecko

Uprawa roślin energetycznych może 
okazać się dobrym źródłem dochodu na 
długie lata, gdyż posiadanie gruntów ni-
skich klas bonitacyjnych nie musi dyskwa-
lifikować ich z uprawy. Alternatywą w tym 
przypadku mogą być rośliny energetyczne, 
które odznaczają się niskimi wymaganiami 
glebowymi. Możliwa jest ich uprawa nawet 
na glebach V klasy bonitacyjnej. Najważ-
niejszym warunkiem, jakie musi spełniać 
roślina energetyczna, jest jej wartość opało-
wa, która powinna mieścić się w granicach 
15-19 MJ/kg. Rośliny energetyczne nie do-
równują oczywiście węglowi kamiennemu, 
mimo to jednak opłacalne jest ich wyko-
rzystanie do produkcji biopaliw i ich póź-
niejsze zastosowanie do celów grzewczych. 

Lokalizacja roślin energetycznych
W naszym kraju plantacji roślin energe-

tycznych nie powinno zakładać się na gle-
bach bardzo dobrych i dobrych, gdyż sta-
nowią zaledwie 54% ogółu gruntów ornych. 
Ponadto nie powinno się ich zakładać na:
 obszarach chronionych,
 na polach o nachyleniu więcej niż 12°,
 na obszarach górskich powyżej 350 m 

n.p.m.
 na polach zmeliorowanych,
 na trwałych użytkach zielonych o du-

żej bioróżnorodności, 
 w rejonach o sumie rocznych opadów 

poniżej 550 mm (ze względu na duże 
potrzeby wodne tych roślin).

Pielęgnacja plantacji
Niezwykle ważne jest przygotowa-

nie pola do założenia plantacji, szczegól-
nie istotne jest stosowanie zabiegów od-
chwaszczających w roku poprzedzającym 
wysadzanie roślin. Po wysadzeniu zale-

cane jest stosowanie herbicydów doglebo-
wych, gdyż początkowy wzrost tych roślin 
jest powolny, a wschodzące chwasty mo-
gą powodować zagłuszanie plantacji. Poja-
wiające się chwasty można zwalczać me-
chaniczne, jednak wymagałoby to kilkuna-
stokrotnego zabiegu. W celu ograniczenia 
rozwoju chorób na założonej plantacji za-
leca się pomieszanie kilku odmian. Istnieje 
jednak ryzyko wystąpienia następujących 
chorób: antraknoz, rdzy, plamistości liści 
i pędów oraz szkodników: mszyc, rynnicy 
wierzbówki, krytoryjka olchowca i pienni-
ków. Przy dużym nasileniu chorób i szkod-
ników konieczna jest ochrona chemiczna.

Uprawa popularniejszych
roślin energetycznych

Topinambur
Inaczej słonecznik bulwiasty. Jest rośli-

ną spokrewnioną z naszym rodzimym sło-
necznikiem i dorasta do 2-4 m wysokości. 
Charakterystyczną cechą tej rośliny jest sil-
nie rozwinięta część podziemna tworząca 
stolony – rozłogi. Topinambur nie nadaje 
się na gleby podmokłe i silnie kwaśne, nie 
ma szczególnych wymagań co do przed-
plonu. Nawożenie mineralne: 80-120 kg N/
ha, 60-80 kg P2O5, 60-120 kg K2O - nawoże-
nie azotowe w 2 dawkach, połowa przed 
sadzeniem (razem z P i K) i połowa, kiedy 
rośliny mają ok. 50 cm wysokości. Głów-
ne wykorzystanie energetyczne rośliny to: 
 bezpośrednie spalanie (brykiety, pelety),
 fermentacja metanowa (wydajność me-

tanu 8 320 m3/ha),
 fermentacja etanolowa (wydajność eta-

nolu 2 610 l/ha).
Wierzba wiciowa

Gatunek krzewiasty powszechnie 
uprawiany na cele energetyczne sięgający 
do 8 m wysokości. Sadzenie wierzby od-
bywa się wiosną lub jesienią do 20 tys. sa-
dzonek na hektar. Gęstość sadzenia zależy 
od sposobu zbioru, zaleca się sadzenie co 
50-70 cm, a pojedyncze sadzonki w odle-
głości 40-50 cm. Wierzbę wysadzać można 
zarówno na glebach mineralnych, jak i or-
ganicznych. Znosi zarówno nadmiar, jak 
i niedostatek wody. Nawożenie wiosenne 

– 30-60 kg N, 30 kg P2O5, 80 kg K2O lipiec 
– 20-60 kg N. Główne wykorzystanie ro-
śliny na cele energetyczne to bezpośred-
nie spalanie (brykiety i pelety).

Topola hybrydowa
Jest najszybciej rosnącym drzewem 

w naszych warunkach klimatycznych i ma 
zbliżone znaczenie użytkowe i środowisko-
we jak wierzba. Wymagania glebowo sie-
dliskowe zbliżone są do wierzby, a biomasa 
pozyskiwana jest w cyklu 4-6-letnim. Topo-
le wysadza się w podwójnych rzędach. Za-
lecany rozstaw rzędów to 70-80 cm, a roz-
stawa roślin w rzędzie to 75-80 cm. Obsa-
da roślin na 1 ha to ok. 6-10 tys. szt. w za-
leżności od sposobu zbioru. W pierwszych 
miesiącach od założenia plantacji oraz po 
zbiorach należy zwrócić szczególną uwagę 
na występowanie chwastów. Roślina ta jest 
wrażliwa na większość herbicydów, dlate-
go w zwalczaniu chwastów zaleca się sto-
sowanie metod mechanicznych lub selek-
tywne opryski desykantami. 

Miskant olbrzymi
Miskant to okazała trawa kępowa po-

chodząca z Azji Południowo-Wschodniej, 
która bardzo dobrze wykorzystuje promie-
niowanie słoneczne, wodę oraz składniki 
pokarmowe. Wytwarza grube wypełnione 
gąbczastym rdzeniem źdźbła o wysokości 
od 2 do 3 m. Preferowane gleby pod upra-
wę miskanta to średnio zwięzłe i lżejsze 
gleby mineralne, które szybko ulegają na-
grzewaniu. Mniej przydatne pod uprawę 
są gleby zlewne i ciężkie. Obsada powin-
na wynosić od 12 do 15 tys. szt./ha, a za-
lecany rozstaw rzędów to 70-100 cm. W ro-
ku założenia plantacji potrzeby nawozowe 
miskanta są małe. Wystarczy zastosować 
30 kg N/ha po przyjęciu się sadzonek oraz 
20 kg/ha P2O5 i 40 kg/ha K2O przed upra-
wami wiosennymi. W kolejnym roku zale-
cane dawki nawozów wynoszą: 90-100 kg 
N, 30 kg P2O5, 80 kg K2O. Dużym plusem 
uprawy miskanta jest fakt, iż dotychczas 
nie stwierdzono występowania na planta-
cjach chorób oraz szkodników.

Źródła:
- Magazyn Biomasa nr 01/2017
- www.farmer.pl

Roślina
Wartość
opałowa
[MJ/kg]

Wierzba 17,6-18,4
Topola hybrydowa 18,7
Miskant olbrzymi 18,3
Topinambur 16,6
Rdest sochalijski 15,5
Róża wielokwiatowa 18,7
Perz wydłużony 17,3
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W dniach 6-7 czerwca 2019 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach odbyła się międzynaro-
dowa konferencja naukowa nt. „Choroby świń o dużym znaczeniu ekonomicznym na tle sytuacji epizootycznej związanej 
z ASF”. Była to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z aktualnościami zarówno w aspekcie uwarunkowań prawnych, 
jak i sytuacji w kraju i na świecie oraz sposobów rozpoznawania i rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

dr inż. Rodian Pawłowski
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Międzynarodowo o walce z ASF
– relacja z konferencji naukowej

Krótka fotorelacja dzięki uprzejmości
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Konferencję rozpoczęli dr hab. Krzysz-
tof Niemczuk, dyrektor PIW-PIB w Puła-
wach, oraz przewodniczący komitetu or-
ganizacyjnego dr hab. Grzegorz Woźnia-
kowski. W ramach uroczystego otwarcia 
swoje wystąpienia wygłosili: Szymon Gi-
żyński, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pełnomocnik 
rządu ds. działań związanych z wystąpie-
niem afrykańskiego pomoru świń na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 
Paweł Niemczuk, zastępca głównego le-
karza weterynarii, który zaprezentował 
regulacje prawne w zakresie ASF w kraju.

Dwudniowa konferencja podzielo-
na została na pięć sesji, podczas których 
prelegentami byli zarówno przedstawi-
ciele instytutu z Puław, jak i specjaliści: 
z Polski, Hiszpanii, Węgier, Estonii, Da-
nii i Włoch. Skupiono się przede wszyst-
kim na zagrożeniach wynikających z sze-
rzącego się wirusa afrykańskiego pomo-
ru świń, jednakże nie zabrakło informacji 
o innych problemach i jednostkach cho-
robowych, które w jawny sposób przy-
czyniają się do pogorszenia opłacalności 
produkcji trzody chlewnej w kraju. 

Tematyka dotycząca ASF obejmowa-
ła hiszpańskie i estońskie przykłady do-
tyczące szerzenia i zwalczania wirusa, 
jak również duńskie praktyki w zakre-
sie rodzajów i znaczenia systemów bio-
asekuracji. Na szczególną uwagę zasłu-
giwały wykłady dr Marisy Arias z Eu-
ropejskiego Laboratorium Referencyjne-
go ds. ASF w Hiszpanii oraz Kristiana 
Møllera z Narodowego Instytutu Wete-
rynaryjnego w Danii. Spośród tematów 
istotnych dla produkcji trzody chlew-
nej, ale nie dotyczących ASF, uwagę słu-
chaczy skupiono na zespole rozrodczo-
-oddechowego świń (PRRS) oraz anty-
biotykooporności. Problemy te wciąż 
odgrywają znaczącą rolę w pogarszają-
cym się statusie zdrowotnym stad świń 
w Polsce. Ponadto antybiotykooporność 
staje się problemem globalnym i tyl-
ko ścisłe przestrzeganie restrykcyjnych 
wymagań dotyczących stosowania le-
ków przeciwbakteryjnych i prowadze-
nie właściwej diagnostyki chorób mo-
że przyczynić się do ograniczenia tego 
groźnego zjawiska. Wszystkie sesje za-
kończone były owocną dyskusją, któ-

ra kontynuowana była często w prze-
rwach w czasie tzw. rozmów kuluaro-
wych. 

W czasie trwania przerw uczestnicy 
konferencji mogli zapoznać się z oferta-
mi firm z otoczenia weterynarii i zoo-
techniki, które oprócz specjalistycznych 
leków i sprzętów weterynaryjnych pro-
mowały preparaty i urządzania niezbęd-
ne do przestrzegania zasad bioasekuracji 
tak w chlewni, jak i w całym gospodar-
stwie rolnym. Szczególną uwagę przy-
kuwały bramy bioasekuracyjne do prze-
prowadzania dezynfekcji pojazdów wjeż-
dżających na teren gospodarstwa.

Uczestnictwo w konferencji nt. „Cho-
rób świń o dużym znaczeniu ekonomicz-
nym na tle sytuacji epizootycznej związa-
nej z ASF” należy uznać za udane, gdyż 
oprócz poszerzenia wiedzy na temat 
opłacalności produkcji i zdrowotności 
trzody chlewnej udało się nawiązać kon-
takty z przedstawicielami świata nauki 
i firmami z branży rolniczej, które wy-
kazały chęć współpracy przy organizo-
wanych przez nasz ośrodek szkoleniach, 
konferencjach, targach i wystawach.
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Dobre warunki utrzymania i użytkowania zwierząt gospodarskich są podstawą ich zdrowia i produkcyjności. 
Zagadnienia najogólniej rozumianego utrzymania zwierząt gospodarskich są przedmiotem szczególnej uwagi, 
gdyż od 1 stycznia 2013 roku wymogi dobrostanu zwierząt gospodarskich, jako jednego z etapów wdrażania wymogów 
wzajemnej zgodności (cross compliance), są obowiązujące dla wszystkich gospodarstw z inwentarzem żywym, a ewen-
tualne nieprzestrzeganie tych wymogów skutkuje m.in. zmniejszeniem dopłat bezpośrednich.

inż. Joanna Kwiatkowska 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nowe Miasto Lubawskie

Dobre warunki utrzymania i użytkowania zwierząt gospodarskich są podstawą ich zdrowia i produkcyjności. 

Żywieniowe aspekty dobrostanu zwierząt 
gospodarskich na przykładzie koni

Dobrostan zwierząt to stan ich zdro-
wia fizycznego i psychicznego osiąga-
ny w harmonii organizmu zwierzęcia ze 
środowiskiem, w którym żyje. Interakcje 
między różnymi poziomami (aspektami) 
dobrostanu a równowagą biologiczną or-
ganizmu zwierzęcia dotyczą całego okre-
su jego życia i podlegają wpływom śro-
dowiska zewnętrznego i wewnętrznego. 

Z poziomem dobrostanu zwierząt go-
spodarskich bezpośrednio związana jest 
ich użytkowość, a co najważniejsze, ja-
kość i bezpieczeństwo produktów spo-
żywczych wytwarzanych z surowców 
pozyskiwanych od tych zwierząt.

Dobrostan zwierząt gospodarskich 
wyraża się przez:

 wolność od głodu i pragnienia,
 wolność od dyskomfortu (niewygody) 

zapewnianą przez zagwarantowanie 
wygodnej powierzchni do wypoczyn-
ku w miejscu bezpiecznym dla zdro-
wia zwierząt,

 wolność od bólu, urazów i chorób, co 
wiąże się z odpowiednią prewencją, 
profilaktyką oraz leczeniem zwierząt 
chorych,

 wolność od strachu i stresu zapewnia-
ną przez eliminację czynników powo-
dujących ten stan: hałas, drgania, wal-
ka, zagrożenie, urazy etc.,

 swobodę do wyrażania normalnego 
behawioru (tzn. naturalnego zachowa-
nia, charakterystycznego dla danego 
gatunku; behawior stanowi odwzoro-
wanie stanu zdrowotnego zwierzęcia), 
poprzez zapewnienie odpowiedniej 
przestrzeni życiowej i właściwy skład 
ilościowy i socjalny w grupie zwierząt.

Wysoki poziom dobrostanu to m.in.:

 prawidłowy wzrost i rozwój zwierząt,
 wysoka płodność i plenność oraz wy-

soka produkcyjność,

 dobry stan zdrowia i utrzymanie 
w normie wskaźników fizjologicznych,

 przejawianie różnorodnych form nor-
malnego zachowania, charaktery-
stycznych dla gatunku i grupy wie-
kowej zwierząt. 

W Polsce najważniejszym aktem 
prawnym normującym ochronę zwierząt 
jest Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 
21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997, nr 111, 
poz. 724, tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 
856 wraz z późniejszymi zmianami), któ-
ra w rozdziale trzecim podaje podstawo-
we zasady ochrony zwierząt gospodar-
skich, według których zwierzętom gospo-
darskim należy zapewnić opiekę i właści-
we warunki bytowania, a warunki cho-
wu lub hodowli zwierząt nie mogą po-
wodować urazów i uszkodzeń ciała lub 
innych cierpień.

Aktami wykonawczymi do ustawy 
o ochronie zwierząt są dwa rozporządze-
nia: rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 ro-
ku w sprawie wymagań i sposobu postę-
powania przy utrzymywaniu gatunków 
zwierząt gospodarskich, dla których nor-
my ochrony zostały określone w przepi-
sach Unii Europejskiej (Dz.U. 2010, nr 56, 

poz. 344 wraz z późn. zm.) oraz rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie 
minimalnych warunków utrzymania ga-
tunków zwierząt gospodarskich innych 
niż te, dla których normy ochrony zosta-
ły określone w przepisach Unii Europej-
skiej (Dz.U. 2010, nr 116, poz. 778, tekst 
jednolity Dz.U. 2017, poz. 127, wraz ze 
zmianą: 2018, poz.116). Rozporządzenia te 
określają minimalne warunki utrzymy-
wania zwierząt gospodarskich, odrębnie 
dla każdego gatunku, wieku i stanu fi-
zjologicznego tych zwierząt, w tym ob-
sadę zwierząt w zależności od systemów 
utrzymywania. 

Konie są z natury zwierzętami stad-
nymi i źle znoszą samotność. Najlepiej, 
jeśli w gospodarstwie utrzymywane są 
co najmniej dwa konie, które mają ze so-
bą przynajmniej wzrokowy kontakt. Je-
żeli w stajni jest tylko jeden koń, wów-
czas dobrze by było zapewnić mu w bok-
sie towarzystwo kozy lub królika. Pozo-
stawienie konia samego w stajni, szcze-
gólnie gorącokrwistego, może prowadzić 
do pojawienia się w jego zachowaniu na-
rowów i złych nawyków, wynikających 
z nudy i stresu. Należy więc unikać dłuż-
szych okresów bezczynności zwierzęcia, 

Nie ma jak na świeżym powietrzu
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zapewniając mu zajęcie w postaci pracy 
pod jeźdźcem lub w zaprzęgu, wybiegu 
i pastwiska oraz dostępu do wody i po-
karmu w stajni.

Układ pokarmowy konia jest przysto-
sowany do przyjmowania niewielkich 
porcji pożywienia, praktycznie przez ca-
ły okres dobowej aktywności zwierzęcia. 
Między innymi jedzenie pomaga zwie-
rzęciu zwalczyć nudę, dlatego też należy 
zapewnić mu stały dostęp do siana, wo-
dy i lizawki solnej podczas przebywania 
w zamkniętym pomieszczeniu.

Woda jako konieczny składnik ży-
wienia wszystkich zwierząt jest warun-
kiem dobrego wykorzystania paszy, gdyż 
wszystkie przemiany chemiczne pokar-
mów w organizmie żywym odbywają się 
w środowisku płynnym. Ilość wypijanej 
wody przez konie zależy od temperatu-
ry otoczenia, składu paszy i stanu fizjo-
logicznego zwierzęcia. Optymalna tem-
peratura wody do pojenia koni wynosi 
10-20°C dla koni dorosłych i 16°C dla źre-
biąt. Im uboższa w wodę jest pasza, tym 
więcej wody musi koń wypić.

Konie zużywają stosunkowo dużo wo-
dy, wypijając jej przeciętnie na dobę 30-40 
l, a w czasie upałów nawet 70-80 l. Naj-
więcej wody potrzebują klacze w okresie 
laktacji. W przypadku braku poideł au-
tomatycznych konie należy poić co naj-
mniej trzy razy dziennie (rano, w połu-
dnie i wieczorem) z wiader, świeżą wo-
dą o parametrach wody pitnej. Niebez-
pieczne jest (grozi ochwatem) pojenie ko-
ni zgrzanych lub przemęczonych pracą 
bezpośrednio po jej zakończeniu. Zgrza-
nym koniom po powrocie z pracy poda-
je się najpierw trochę siana, a poi się do-
piero po ostygnięciu. Wyjątkowo można 
poić zgrzane konie, jeśli bez postoju idą 
do dalszej pracy.

Żywienie koni jest stosunkowo proste, 
szczególnie ostatnio, kiedy coraz rzadziej 

konie ciężko pracują. Podstawową zasa-
dą żywienia koni jest podawanie pasz 
tylko i wyłącznie dobrej jakości. Mogą 
mieć niższą zawartość składników po-
karmowych (na przykład siano ze star-
szych traw, słoma owsiana z zachwasz-
czonych upraw), ale zawsze muszą być 
zebrane w pogodne dni i dobrze przecho-
wane aż do momentu skarmiania, a więc 
pachnące świeżością. Kiszonki lub siano-
kiszonki, nawet te sporządzone z najlep-
szych surowców i w związku z tym chęt-
nie zjadane przez konie, punktowo bywa-
ją porażone grzybami lub pleśniami. Na-
wet niewielka porcja takiej paszy może 
spowodować bardzo poważne zaburze-
nia żywieniowe u koni, z tego też wzglę-
du podawanie kiszonek lub sianokiszo-
nek koniom jest bardzo ograniczone.

Z dostępnej paszy, nawet ze ściół-
ki, konie wyjadają najsmaczniejsze dla 
nich części. Podobnie zachowują się ko-
zy i owce.

Koniom pracującym ogranicza się 
dawkę pokarmową w dni wolne od cięż-
szej pracy, by uniknąć ryzyka mięśnio-
chwatu, tzw. choroby poświątecznej.

Pasze stosowane w żywieniu koni to:

 zielonki (pobierane przez konie na 
pastwisku albo dostarczane do paśni-
ków na wybiegach lub w stajni), zjada-
ne przez konie w ilości 30-80 kg/sztu-
kę dziennie;

 ziarno owsa (wyjątkowo inne zbo-
ża, szczególnie ostrożnie żyto), najle-
piej gniecione w ilości 1-4 kg/sztukę 
dziennie;

 okopowe (oczyszczone z ziemi i czę-
ści gnijących oraz starannie opłuka-
ne, niezmrożone), np. marchew, bura-
ki, brukiew lub ziemniaki (najlepiej 
parowane i gniecione), w ilości 1-5 
kg/sztukę dziennie;

 siano: łąkowe w ilości 15-30 kg/sztu-
kę dziennie, w tym dodatek siana 
z lucerny lub koniczyny w ilości 5-10 
kg/sztukę dziennie;

 słoma: najlepiej owsiana z dodatkiem 
roślin wsiewki lub niewielkim udzia-
łem chwastów w ilości nawet do 15 
kg/sztukę dziennie (zadawana w od-
pasach lub na noc, na zakładkę);

 owoce: jabłka lub gruszki (zawsze 
czyste i świeże, bez części nadpsu-
tych) pokrojone na ćwiartki (niebez-
pieczeństwo zadławienia się konia ca-
łym owocem);

 dodatki mineralno-witaminowe, np. 
polfamix Hippovit Extra dla źrebiąt 
i koni dorosłych, podawany w ilości 
20-100 g/sztukę dziennie; 

 interwencyjnie: mleko krowie, jaja ku-
rze, preparat mlekozastępczy dla źre-
biąt osieroconych lub słabszych.

W żywieniu koni często stosuje się 
różne sposoby przyrządzania

i zadawania pasz:

 obrok stanowi całe ziarno lub zmie-
szane śruty zbożowe, susz, otręby etc. 
z sieczką, przy czym całość zwilżona 
jest wodą;

 zakładka to porcja siana, słomy lub 
zielonki, którą podaje się koniom po 
zjedzeniu przez nie obroku;

 parzonki (mesze) przyrządza się dla 
klaczy karmiących i źrebiąt, koni bar-
dzo ciężko pracujących, koni po prze-
bytej chorobie i koni wyścigowych.
 
Przy zmianach paszy koniecznie trze-

ba pamiętać o stopniowym zastępowaniu 
jednej paszy inną. Wszelkie nagłe przej-
ścia odbijają się ujemnie na zdrowiu ko-
ni. Pasze, które przed podaniem koniom 
wymagają uprzedniego przygotowania, 
muszą być zadawane zawsze świeże. Dla-
tego zwłaszcza w okresie upałów przy-
gotowuje się tylko taki zapas karmy, któ-
ry nie ulegnie samoczynnemu zaparze-
niu czy też fermentacji. W praktyce sto-
suje się następującą kolejność zadawania 
koniom pasz: pojenie, obrok, objętościowe 
soczyste, objętościowe suche. Pasze do-
datkowe podaje się zamiast obroku (np. 
mesz) albo do obroku (np. tran, dodatki 
mineralno-witaminowe etc.). 

Źródło:
- Dobrostan zwierząt gospodarskich, 2018 r., 
prof. dr hab. Anna Wójcik; Katedra Higie-
ny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioin-
żynierii Zwierząt, UWM w Olsztynie.

Dobrostan (kara za nieposłuszeństwo?)
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Coraz popularniejszą metodą oceny wartości hodowlanej bydła staje się genomika. Opracowanie metod selekcji w opar-
ciu o analizę genów, a następnie wprowadzenie oceny genomowej bydła stało się rewolucyjnym momentem w hodowli.

Grzegorz Wojtkielewicz 
Dyrektor ds. Doradztwa i Szkoleń SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Genomika dla rolnika

W 2009 roku grupa około trzystu na-
ukowców z 25 krajów rozwiązała gene-
tyczną zagadkę, jaką było sekwencjono-
wanie genomu bydła domowego. Ucze-
ni ustalili, że genom ten składa się z 22 
tysięcy genów, które zbudowane są z 2,6 
miliarda par zasad. Na uwagę zasługuje 
jednak fakt, że 99,7% genów jest taka sa-
ma dla każdego zwierzęcia. Tylko 0,3% 
tłumaczy wszystkie różnice występujące 
między dwoma osobnikami danej rasy. 
Badania genomu przyniosły ogromne ko-
rzyści dla rolnictwa, a pośrednio dla ca-
łego społeczeństwa.

W ramach genomiki najczęściej mówi 
się o przyspieszeniu postępu genetyczne-
go, skróceniu odstępu międzypokolenio-
wego, dostępie do nasienia młodych roz-
płodników. Oczywiście są to dobre infor-
macje dla firm inseminacyjnych realizują-
cych programy hodowlane. Dzięki tej no-
wej technologii zredukowano liczbę utrzy-
mywanych buhajów nawet dziesięciokrot-
nie. Dla przykładu firma hodowlana testu-
jąca 120 buhajów w ciągu roku musiała 
stale utrzymywać ok. 600 buhajów. Działo 
się tak dlatego, że każdy buhaj testowy po 
wysłaniu nasienia do obór objętych oceną 
wartości użytkowej bydła mlecznego mu-
siał oczekiwać na swoje córki przez ponad 
cztery lata. Aktualnie sytuacja się zmieni-
ła i po prostu nie istnieją już tzw. buhaje 
oczekujące na wycenę. Wszystkie buhaje 
„pracują” na swoje utrzymanie, produku-
jąc pewną pulę nasienia. Firmy insemi-
nacyjne mają lepszy wynik ekonomiczny 
w ramach realizacji programu hodowla-
nego. Powstaje jednak pytanie, jakie ko-
rzyści z oceny genomowej może osiągnąć 
hodowca bydła mlecznego, oprócz dostę-
pu do szerokiej plejady buhajów o róż-
nych parametrach hodowlanych, rodowo-
dowych i cenowych? Jak z korzyścią zasto-
sować genomikę w swoim stadzie?

Korzyści z zastosowania tej najnowszej 
technologii, jakie może osiągnąć hodow-
ca bydła mlecznego, wymagają uprzed-
nio przebadania najmłodszego pokolenia 
płci żeńskiej. Jałówka to spora niewiado-
ma. Powiedzenie „genetyka jest nieobli-
czalna – nawet po najlepszych rodzicach 

możemy uzyskać potomstwo miernej ja-
kości” często sprawdzało się w prakty-
ce. Najlepiej byłoby „zajrzeć” do jałówki, 
aby zobaczyć, co sobą reprezentuje. Ta-
kie wejście umożliwia nam właśnie oce-
na genomowa. Pod uwagę nie musimy 
brać pierwiastek i krów starszych, ponie-
waż takie zwierzę po wycieleniu się po-
kazuje, na co je stać – mamy pierwsze 
mleko o znanym składzie, jest znana bu-
dowa wymienia, skłonność do występo-
wania stanów zapalnych lub też nie, mo-
żemy również określić, czy zwierzę bę-
dzie sztuką wybitną, przeciętną czy też 
słabą. Na krowach starszych możemy już 
z większą pewnością określić, czy są bar-
dziej lub mniej płodne. Powyższe fakty 
decydują o brakowaniu materiału żeń-
skiego ze stada oraz o doborze najodpo-
wiedniejszego buhaja do danej samicy. 
Do najlepszych krów dobieramy najlep-
sze, topowe buhaje, natomiast do krów 
najsłabszych, z myślą o ich sprzedaży, 
buhaje z niższym indeksem.

Decydując się na wycenę genomową ja-
łowic, uzyskamy o nich wszystkich wyżej 
wymienione informacje, jakie dostarcza-
ją nam krowy w laktacji, jednak zdecy-
dowanie wcześniej. Krowa ze stażem 2-3 
laktacji może mieć oszacowaną wartość 
hodowlaną na poziomie wiarygodności 
wynoszącym ok. 60%. Natomiast młoda 
jałówka (bez danych laktacyjnych) dzię-
ki wycenie genomowej uzyskuje wartość 
hodowlaną o wiarygodności 70%.

W dużych stadach możemy kierować 
do wyceny genomowej jałowice, które po-
siadają odpowiednio wysoki indeks ro-
dowodowy, zakładając, że poniżej pew-
nego pułapu tego indeksu już nie scho-
dzimy. Jak więc postępować z jałówkami 
z wyceną genomową? Podobnie jak z kro-
wą. Dla najlepszych sztuk przeznaczamy 
nasienie najlepszych buhajów. Świetnym 
rozwiązaniem byłoby nasienie seksowa-
ne. Wtedy mamy większą pewność uzy-
skania jałówki. Będzie on stanowił ma-
teriał na remont naszego stada i z pew-
nością będą to najlepsze z możliwych do 
uzyskania samic. Dla jałowic średnich 
i słabych pod względem indeksu prze-
znaczamy odpowiedniej klasy buhaje. 
Z tej grupy zwierząt część będzie prze-
znaczona na remont, a część na sprzedaż. 
Oczywiście można stosować dla wszyst-
kich sztuk nasienie najdroższe, najlep-
szych rozpłodników. Jednak trzeba zadać 
sobie pytanie, po co przepłacać za ciążę 
jałowicy, która planowana jest do sprze-
daży? Czy nowy właściciel doliczy cenę 
nasienia do ceny zwierzęcia?

Praktycznym przykładem stosowania 
genomowego mapowania jałówek w sta-
dzie są gospodarstwa w Kaskajmach ko-
ło Kętrzyna oraz w Stradunach koło Ełku 
w województwie warmińsko-mazurskim. 

Gospodarstwo Jadwigi Kaniewskiej 
z miejscowości Kaskajmy liczy 195 krów 
o średniej wydajności 9806 kg mleka. 
W stadzie tym poddawane wycenie ge-

Krowa Urbina w gospodarstwie Jadwigi Kaniewskiej, z lewej Marcin Kaniewski i pracownik gosp.
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nomowej są najlepsze jałowice pod wzglę-
dem indeksu rodowodowego. W ten spo-
sób została wyceniona m.in. Urbina 15, 
która dzięki uzyskanym bardzo dobrym 
parametrom genomowym została włą-
czona do programu hodowlanego w Pol-
sce. Jałówka ta została „poślubiona” naj-
lepiej do niej dopasowanemu buhajowi.

Pierwszym potomkiem Urbiny by-
ła cieliczka, co dało hodowcom podsta-
wę do dalszej pracy hodowlanej. Jałówka 
uzyskana od matki buhajów ma szansę 
na wejście do żeńskiej elity hodowlanej, 
oczywiście po potwierdzeniu swoich wa-
lorów wyceną genomową. Od takiej ja-
łówki pozyskujemy materiał hodowlany 
zarówno męski, jak i żeński, najlepiej po-
przez zastosowanie technologii embrio-
transferu, czyli pozyskiwania i przeno-
szenia zarodków.

Ocena genomowa samic w stadzie li-
czącym ponad 600 krów z wydajnością 
średnią od sztuki na poziomie 12 000 
kg mleka przeprowadzana jest również 
w gospodarstwie państwa Pietruszyń-
skich w Stradunach koło Ełku. Według 
opinii głównego hodowcy Macieja Ku-
rowskiego „genomowanie samic jest jak naj-
bardziej wskazanym kierunkiem. Ocenę ge-
nomową jałowic powinny prowadzić przede 
wszystkim gospodarstwa liczące kilkadziesiąt, 
jak też kilkaset krów dojnych. Z takiego sta-
da, przy dobrze prowadzonej pracy hodowla-
nej, powinno być usunięte ok. 10% jałowic 
w ciągu roku i właśnie najlepiej, żeby były to 
samice z najsłabszą genomową wyceną war-
tości hodowlanej”.

Hodowca jest zwolennikiem stosowa-
nia nasienia buhajów ocenionych geno-
mowo, ponieważ jak stwierdza „uzysku-
jemy bardzo dobre, wyrównane mlecz-
nice, a przykładowo po buhaju Dober-
pol lub Isper już doczekaliśmy się czem-
pionów i wiceczempionów, które wzięły 
udział w wystawach zwierząt hodowla-
nych w kraju. Fakt ten świadczy o wiary-
godności wyceny genomowej, ponieważ 
wybór tzw. pokrojowców genomowych 
zaowocował potomstwem, które zdoła-
ło zdobyć nagrody na wystawach, gdzie 
najbardziej liczy się eksterier”.

Hodowca przeważnie wybiera do ko-
jarzeń buhaje „kompletne”, zarówno pod 
względem eksterieru, jak i parametrów 
produkcyjnych i funkcjonalnych. Takie 
postępowanie zadowala klientów kupu-
jących nadwyżkę żeńskiego materiału ho-
dowlanego. W ciągu pierwszego roku 
po wejściu na rynek buhajów „genomo-
wych” zużytych zostało w tym stadzie 

ponad 1000 porcji nasienia. W Stradu-
nach analizowano też korzyści i zagro-
żenia, jakie niesie zastosowanie najnow-
szej technologii oceny wartości hodowla-
nej na podstawie genomu.

Na pytanie, jakie zauważamy zagro-
żenia z zastosowania oceny genomowej 
w stadzie bydła mlecznego, pan Maciej 
odpowiada, że nie można tego nazwać 
zagrożeniem, ale może raczej dyskom-
fortem. Chodzi o fakt dużej rotacji buha-
jów w katalogach. Po każdej nowej wyce-
nie pojawia się plejada następnych, młod-
szych i często jeszcze lepszych rozpłod-
ników. Mnogość buhajów w ofercie jest 
jednak korzystna dla hodowcy – można 
wybrać do kojarzeń swoich krów kan-
dydatów z opcją ekstremalnej poprawy 
interesującej hodowcę cechy. Najczęściej 
do dyspozycji jest kilka buhajów o naj-
lepszym parametrze i wówczas możemy 
kierować się rodowodem, wiekiem czy 
nawet umaszczeniem wybranego roz-
płodnika, ale najlepszą sytuację mamy, 
kiedy stosujemy program komputero-
wy do kojarzeń, nazywany DoKo. Aby 
dobrać odpowiedniego buhaja do kon-
kretnej krowy, do systemu komputerowy 
wprowadza się numer obory z OWUB 
i pochodzenie buhaja, krajowe czy też 
z importu. System dobierze kojarzenia, 
a jednocześnie pozwoli na uniknięcie in-
bredu, dopasowując pokrój oraz wskaź-
niki produkcyjne, na przykład zwiększe-
nie zawartości białka.

Wybór jest ogromny, więc możemy 
stwierdzić, że zastosowanie w praktyce 
wyceny genomowej może przynieść same 
korzyści. Inną niedogodnością jest fakt, 
że młody buhaj nie posiada dużego za-
pasu nasienia i często jest ono reglamen-
towane lub nie wystarcza go w ogóle dla 
wszystkich chętnych do zakupu.

– Problem tkwi także w tym, że koszty 
oceny przerzucone są na rolnika – zwraca 
uwagę Maciej Kurowski. – Pewien czas 
temu powstał dobry pomysł, aby wszystkie 
firmy nieuczestniczące w polskim programie 
hodowlanym, a wprowadzające nasienie na 
rynek polski, przeznaczyły po 1 zł od sprze-
danej słomki z nasieniem buhaja na Fun-
dusz Postępu Hodowlanego. Z tych pie-
niędzy bylibyśmy w stanie ocenić genomo-
wo 1000 lub nawet 2000 jałowic w ska-
li kraju o najlepszym indeksie rodowodo-
wym i pracować w dalszym ciągu na naj-
lepszym żeńskim materiale hodowlanym. 
Konkretną korzyścią jest fakt, że polskie 
stacje unasieniania pokrywają koszty oce-
ny pokroju wykonaną przez selekcjonerów 
bydła mlecznego, z tzw. Grupy G-15, dla 
pierwiastek pochodzących po buhajach ge-
nomowych. Do każdej takiej pierwiastki 
bezpłatnie możemy opisać pokrój dla jesz-
cze pięciu rówieśnic. Tym sposobem uzy-
skamy bardzo wiarygodną wycenę trady-
cyjną, czyli na córkach – produkcyjną i po-
krojową.

Podobne zdanie ma Jadwiga Kaniew-
ska. – Jesteśmy cały czas na bieżąco, jeże-
li chodzi o wycenę genomową naszych zwie-
rząt, niestety, technologia wyceny genomo-
wej jest zbyt droga, żeby stosować ją na więk-
szą skalę. Z chęcią poddamy genomowaniu 
wszystkie osobniki płci żeńskiej w celu usta-
lenia strategii hodowlanej, ale musimy jesz-
cze poczekać. Na pewno korzystne byłoby 
uzyskanie dotacji wzorem innych krajów eu-
ropejskich. Dzięki zastosowaniu genomiki 
w stadzie krów mlecznych, zwłaszcza jało-
wic, pokierujemy hodowlą w sposób świado-
my, szybciej uzyskując informacje o wybit-
nych sztukach, które przeznaczymy do dal-
szej hodowli. Samice, które potencjalnie za-
niżą poziom stada, skierujemy np. do sprze-
daży lub na opas.

Maciej Kurowski, gospodarstwo w Stradunach
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Prawidłowy wychów jałówek obniża koszty i wpływa na wzrost wydajności mlecznej w czasie laktacji. Systemy żywienia 
jałówek na remont stada mogą się różnić intensywnością wzrostu, jednak powinny mieć zasadniczy cel – uzyskanie 
prawidłowo rozwiniętych pierwiastek, które przed ocieleniem osiągają wagę w przedziale 550-600 kg w przypadku HF.

mgr inż. Wanda Kępczyńska 
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Wychów jałówek remontowych

Wiek pierwszego wycielenia w grani-
cach 24-30 miesięcy nie ma wpływu na 
wydajność pierwiastek, mimo że dzięki 
przyspieszeniu pierwszego wycielenia ja-
łówek można znacznie obniżyć koszty re-
montu stada. Ważne jest natomiast, aby 
jałówki osiągnęły prawidłową masę cia-
ła przed wycieleniem. Mając na uwadze 
wysokie, dodatnie korelacje między ma-
są ciała krowy a pobraniem przez nią su-
chej masy paszy oraz między pobraniem 
suchej masy a mlecznością można spo-
dziewać się wyższej mleczności od pier-
wiastek wycielonych później.

Drugim czynnikiem wpływającym na 
użytkowanie rozpłodowe jest wiek wy-
stąpienia pierwszej rui. Nie należy się 
spieszyć z pierwszym pokryciem, gdyż 
intensywny wzrost płodu w II poło-
wie ciąży i przyszła laktacja pierwiastki 
w znacznym stopniu zahamują dalszy jej 
rozwój. System wychowu i żywienia ja-
łówek powinien gwarantować osiągnię-
cie w wieku 15 miesięcy masy ciała 340-
370 kg. Aby osiągnąć przed wycieleniem 
masę 600 kg, przyrosty dobowe powin-
ny przekraczać 800 g dziennie w całym 
okresie wychowu. Udowodniono, że wy-
dajność mleczna pierwiastek cielących 
się w wieku 2 lat nie zmniejsza się, jeżeli 
ich masa na początku laktacji mieści się 
w granicach 600-625 kg.

Zbyt szybkie tempo wzrostu jałówek 
nie jest jednak wskazane w okresie in-
tensywnego rozwoju tkanki gruczoło-
wej wymienia, między trzecim a ósmym 
miesiącem życia. W tym okresie wzrost 
tkanki gruczołowej wymienia następuje 
w tempie trzykrotnie szybszym niż po-
zostałych tkanek. Zbyt intensywne ży-
wienie jałówek w tej fazie wzrostu spo-
woduje przetłuszczenie tkanki gruczoło-
wej i negatywnie wpłynie na późniejszą 
wydajność mleczną krowy. Dlatego też 
w tym okresie życia cieliczek nie zaleca 
się przekraczania poziomu przyrostów 
dobowych powyżej 700 gramów. Od 12. 
miesiąca życia jałówki remontowe nale-
ży żywić półintensywnie, aby nie dopu-

ścić do otłuszczenia jajników, co z kolei 
może przyczynić się do trudności z za-
cieleniem.

Praktyczne żywienie jałówek po za-
kończeniu pojenia mlekiem oparte jest 
w połowie na paszach treściwych oraz 
bardzo dobrej jakości kiszonkach, na-
tomiast zwierzęta starsze mogą pobrać 
większe ilości pasz objętościowych, a ich 
dawka pokarmowa oparta jest w coraz 
większym stopniu na kiszonkach i sia-
nie. Stąd też cieliczki o masie ciała poni-
żej 200 kg powinny otrzymywać w daw-
ce żywieniowej maksymalnie 2,5 kg pa-
szy treściwej na dobę. Natomiast w prze-
dziale wagowym 200-350 kg dzienna 
dawka paszy treściwej powinna mieścić 
się w przedziale od 0,8 do 1,5 kg. Poza 
tym w skład dawki żywieniowej powin-
no wejść siano i sianokiszonka bardzo 
dobrej jakości, natomiast od czwartego 
miesiąca może również wejść kiszonka 
z kukurydzy.

Udział kiszonki z kukurydzy w daw-
ce pokarmowej dla jałówek remontowych 
nie powinien przekraczać 30-40 procent, 
ponieważ skarmianie kiszonki z kuku-
rydzy w dowolnych ilościach grozi za-
tuczeniem zwierząt. W tej sytuacji do-
brym rozwiązaniem jest system żywie-

nia TMR z wozu paszowego, ponieważ 
w przypadku jałówek na remont stada 
nie zachodzi obawa, że najsilniejsze zwie-
rzęta będą wyjadały najwięcej, najlepszej 
paszy. Łatwiej też jest korygować dawkę 
pokarmową w zależności od aktualnej 
kondycji zwierząt. 

W okresie żywienia pastwiskowego 
na początku występuje niedobór ener-
gii, który trzeba uzupełnić dodatkiem 
0,5-1 kg śruty zbożowej. W późniejszym 
okresie wymagania te maleją. W okre-
sie odchowu jałówek remontowych na-
leży zwracać uwagę na pokrycie za-
potrzebowania na składniki mineral-
ne i witaminy. Dodatki uzupełniają-
ce powinny zawierać Ca, P, Mg i Na, 
a w okresie zimowym dodatkowo wi-
taminy A i D. Niepowodzenia w ho-
dowli i chowie oraz różne zaburzenia 
w płodności są często wynikiem niedo-
boru składników mineralnych w daw-
ce pokarmowej.

Źródła:
- Żywienie zwierząt i paszoznawstwo – 
D. Jamroz

- Hodowla bydła – J. Jaszczak
- Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006 r.
- Najważniejsze aspekty żywienia bydła – K. 
Bibik
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Stres cieplny w stadzie bydła mlecznego
Krowa, podobnie jak wszystkie organizmy żywe, ma określoną tzw. strefę komfortu cieplnego, czyli temperaturę, w któ-
rej pobiera odpowiednią ilość paszy, a jej narządy funkcjonują prawidłowo. Stres cieplny, czyli przekroczenie warunków 
komfortu cieplnego, powoduje rozpoczęcie procesów prowadzących do pozbycia się nadwyżki ciepła czy ograniczenia 
następstw działania wysokiej temperatury.

mgr inż. Sylwia Walesieniuk 
Stażysta Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Mechanizmy te u krów mlecznych za-
czynają działać w temperaturze otoczenia 
powyżej 20 st. C, najpierw u najbardziej 
wydajnych sztuk, ale z czasem w całym 
stadzie. Jest to niewątpliwie jedno z naj-
większych zagrożeń dla prawidłowego 
funkcjonowania krów w okresie letnim, 
a tym samym jest przyczyną spadku wy-
dajności mlecznej, pogorszenia wskaźni-
ków rozrodu czy zwiększenia występo-
wania mastitis. Przyjmuje się, że nieko-
rzystne warunki klimatyczne, m.in. wy-
soka temperatura, mogą spowodować aż 
10-procentowy spadek produkcji mleka.

ŻYWIENIE

Zmniejszenie wydajności mlecznej 
krów w sytuacji występowania stresu 
cieplnego jest ściśle powiązana ze zredu-
kowaniem pobrania paszy, podczas gdy 
zapotrzebowanie energetyczne u zwie-
rząt wzrasta. Oprócz tego stres cieplny 
powoduje zmniejszenie zawartości biał-
ka i tłuszczu w mleku.

Powody zmniejszenia pobrania po-
karmu można znaleźć już w analizie 
pasz konserwowanych – kiszonek, które 
w wysokiej temperaturze psują się znacz-
nie szybciej, obniżając tym samym sma-
kowitość i wartość żywieniową. Prze-
grzewanie i przesychanie gotowej mie-
szanki TMR na stole paszowym to kolej-

ny negatywny skutek działania wysokiej 
temperatury. Przeschnięta pasza umoż-
liwia krowom na łatwiejsze jej sortowa-
nie, wybieranie cząstek o wyższej war-
tości energetycznej, co w konsekwencji 
prowadzi do spadku pH i kwasicy. Do-
datkowo w czasie upałów obserwowany 
jest wzrost temperatury ciała, a co za tym 
idzie, wzrost temperatury treści żwacza 
powodujący znaczne spowolnienie na-
mnażania mikroflory, co w dużym stop-
niu upośledza proces trawienia.

Ratunkiem na przesychającą paszę na 
stole paszowym może być dodatek wo-
dy bezpośrednio do wozu paszowego. 
Ryzyko przesychania i zagrzewania się 
TMR można zmniejszyć również poprzez 
częstsze zadawanie mniejszej ilości paszy, 
wtedy zwierzęta będą miały dostęp do 
świeżej paszy przez dłuższy czas.

Nie zależy zapominać o odpowied-
niej ilości wody, której zapotrzebowa-
nie w okresie letnim może wzrosnąć na-
wet dwukrotnie. W przypadku niedosta-
tecznego pobrania wody produkcja śli-
ny jest ograniczona, a to właśnie dzięki 
niej w naturalny sposób buforowana jest 
treść żwacza, czego nie jesteśmy w stanie 
uzyskać dodatkami paszowymi. Warto 
też pamiętać, że na wyprodukowanie 1 
kg mleka krowa potrzebuje co najmniej 
trzy litry wody. Oznacza to, że wydajne 
krowy potrzebują nawet 150 litrów świe-
żej wody dziennie.

WENTYLACJA

Sprawnie działająca wentylacja bu-
dynku stanowi znaczący element w prze-
ciwdziałaniu występowania negatyw-
nych skutków stresu cieplnego. Najczę-
ściej ruch powietrza w oborach przy wy-
sokich temperaturach musi być wymu-
szony przez wentylatory. W zależności od 
konstrukcji obory i liczby stanowisk do-
pasowuje się odpowiednią liczbę wenty-
latorów. Jeżeli jednak temperatura prze-
kracza 25°C, niezbędne jest zamontowa-
nie zraszaczy, pod które krowy chętnie 
wchodzą w upalne dni (tylko jednocze-

sne zastosowanie wentylatorów i zrasza-
czy pozwoli skutecznie obniżyć tempe-
raturę). W oborach dobrze wentylowa-
nych łatwiej jest również utrzymać higie-
nę dzięki ograniczeniu skraplania się pa-
ry wodnej. W nowoczesnych oborach sto-
suje się również klimatyzatory.

ROZRÓD

Stres cieplny wywiera duży wpływ 
na funkcje rozrodcze krów mlecznych. 
U krów narażonych na działanie wy-
sokiej temperatury otoczenia zauważo-
no znaczące pogorszenie wskaźnika za-
cieleń, podwyższoną częstość wczesnej 
śmiertelności zarodków, przedłużenie 
przestoju poporodowego i okresu mię-
dzywycieleniowego. U krów narażonych 
na stres cieplny obniżeniu ulega poziom 
progesteronu i estradiolu we krwi. Efek-
cie tego czas trwania rui może skrócić się 
nawet poniżej 8 godzin. Ciche ruje oraz 
okresy bezrujowe są najczęstszym obja-
wem obserwowanym u krów narażonych 
na działanie wysokiej temperatury. Sła-
biej wyrażone objawy rui utrudniają jej 
rozpoznanie.

PASTWISKO

W przypadku utrzymywania zwierząt 
na pastwiskach konieczne jest zapewnie-
nie im zacienionych miejsc, np. zadaszo-
nej wiaty czy zagajnika, oraz stałego do-
stępu do wody. Nie zapominajmy rów-
nież o lizawkach, które dostarczają wita-
min i minerałów nadmiernie usuwanych 
z organizmu z potem, śliną i zwiększo-
ną ilością moczu. 

Źródła: 
- „Gdy krowom jest gorąco” Szymankiewicz 
E., Hoduj z głową. Bydło, 44/2009.

- „Prognozowanie możliwości wystąpienia 
stresu cieplnego u bydła mlecznego” An-
grecka S., Herbut P., Wiadomości zootech-
niczne, 4/2012

- www.strescieplny.pl
- www.fawec.org
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Coraz więcej polskich rolników decyduje się na hodowanie bydła mięsnego. Powodów jest kilka: za granicą rośnie za-
interesowanie polską wołowiną, nakłady ponoszone na utrzymanie zwierząt są mniejsze w porównaniu np. do bydła 
mlecznego, a do tego bydło mięsne efektywniej wykorzystuje trwałe użytki zielone, które w Polsce zajmują znaczną 
część użytków rolnych.

mgr Katarzyna Kania 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ełk

Coraz więcej polskich rolników decyduje się na hodowanie bydła mięsnego. Powodów jest kilka: za granicą rośnie za-

Ekstensywna i półintensywna hodowla
mięsnych ras bydła

Przy podejmowaniu decyzji o rozpo-
częciu hodowli bydła mięsnego rolnik 
musi zdecydować, jaką rasę chciałby mieć 
w swoim gospodarstwie. Wybór ten za-
leży od posiadanego zaplecza paszowe-
go oraz od klimatu, tak aby bydło było 
jak najlepiej przystosowane do warun-
ków środowiskowych. Cechy, które po-
winny być charakterystyczne dla hodo-
wanego w warunkach ekstensywnych 
bydła mięsnego to:
 zdrowotność i długowieczność;
 łagodne usposobienie;
 płodność i łatwość porodów;
 zdolność do adaptacji.

Klasyczny chów ekstensywny polega 
na całodobowym utrzymywaniu zwie-
rząt na pastwisku. Stada utrzymywane 
w ten sposób powinny być duże i wy-
pasane na dużych powierzchniowo trwa-
łych użytkach zielonych. Takie rozwiąza-
nie powoduje, że pomimo całodobowego 
przebywania na polach, gdzie przeważa-
ją ekstensywne odmiany traw, zwierzęta 
nie niszczą runi.

Sezon wypasu dzieli się na dwie czę-
ści. Rozwiązanie takie wskazane jest dla 
opasania jałówek, wolców i buhajków 
o gorszym potencjale przyrostowym. 
Zwierzęta sprzedawane są w wieku 
2-2,5 roku. Kontrolowanie rozrodu jest 
utrudnione, a wręcz niemożliwe, dlate-
go należy pamiętać, że na 25 samic po-
winien przypadać jeden buchaj. Zaletą 
takiej hodowli jest przede wszystkim ni-
ski koszt utrzymania zwierząt, również 
brak obory nie stanowi tu problemu, po-
nieważ bydłu wystarczy zadaszenie na 
polu, które ma ochronić zwierzęta przed 
mrozami, silnym wiatrem czy ulewny-
mi deszczami.

Utrzymywanie półintensywne opie-
ra się na wykorzystywaniu przez jeden 
sezon systemu pastwiskowego, a na-
stępnie na miesiące zimowe zwierzę-

ta są przepędzane do obory i tam kar-
mione sianokiszonką, sianem i pasza-
mi treściwymi. Ten rodzaj chowu wy-
korzystywany jest w gospodarstwach, 
w których pola usytułowane są blisko 
budynków inwentarskich. W ten spo-
sób zwierzęta w razie potrzeby mają 
możliwość powrotu do obory czy na 
wybieg. W tym systemie budynek in-
wentarski jest niezbędny, ale może być 
prosty w konstrukcji. W przypadku ho-
dowli bydła mięsnego w budynkach 
nie ma tak zaawansowanego oprzy-
rządowania, jak np. przy hodowli by-
dła mlecznego, co również wiąże się 
z mniejszymi kosztami.

Do ras bydła, które najlepiej sprawdzą 
się przy opisywanych systemach utrzy-
mania, można zaliczyć:
 heroford – rasa mięsna średniego ka-

libru. Masa ciała krów wynosi około 
600 kg, a buhajów hodowlanych około 
900 kg. Wysokość w kłębie odpowied-
nio 130 cm i 135 cm. Hereford to ra-
sa wcześnie lub średnio wcześnie doj-
rzewająca. Jałówki w stadach hodow-
lanych kryje się w wieku 15-18 miesię-
cy, a w stadach towarowych w wieku 
15 miesięcy. Krowy są bardzo płodne, 
charakteryzują się łatwością porodów 
i opiekuńczością. Wydajność mlecz-
na jest średnia. Zaletą rasy hereford 
jest to, że zwierzęta osiągają wysokie 
wskaźniki reprodukcji w warunkach 
minimalnego nadzoru i troski ze stro-
ny człowieka. Średnie dobowe przyro-
sty w opasie wynoszą 1000 g, a pół-
toraroczne intensywnie żywione opa-
sy osiągają masę ok. 650 kg i wydaj-
ność rzeźną dochodzącą do 65%. Ja-
kość mięsa jest wysoka: jest marmur-
kowate, soczyste, ze znaczną ilością 
tłuszczu.

 highland – szkockie bydło górskie, 
długowłose, krótkonogie. Średnia 
masa ciała krów to 400-450 kg, a bu-
hajów dochodzi do 625 kg. Wyso-

kość w kłębie odpowiednio 105 cm 
i 120-130 cm. Rasa charakteryzuje 
się bardzo dobrą płodnością i dużą 
łatwością porodów. Krowy cielą się 
na pastwiskach bez żadnej pomocy, 
a porodów nie utrudniają nawet zi-
mowe warunki i temperatury poni-
żej minus 20°C. Matki wyróżniają 
się dużą opiekuńczością. Ich mleko 
zawiera dużo tłuszczu, co zapew-
nia dobrą żywotność cieląt i regu-
larne przyrosty w okresie wycho-
wu. Jest to rasa długowieczna, daje 
wołowinę o wysokich walorach ku-
linarnych: marmurkowatą, soczy-
stą, o niskiej zawartości cholestero-
lu i praktycznie pozbawioną tłusz-
czu okrywowego.

 angus – bydło średniego kalibru. Kro-
wy ważą 550-600 kg. Buhaje hodow-
lane osiągają masę ciała w granicach 
ok. 900 kg. Cechą charakterystycz-
ną rasy jest bezrożność. Angus na-
leży do ras wcześnie dojrzewających, 
a pierwsze wycielenia mogą mieć 
miejsce nawet w 24. miesiącu życia 
jałówek. W sprzyjających warunkach 
pastwiskowych opasy do 8. miesiąca 
życia osiągają dobowe przyrosty rzę-
du 900-1000 g. Bydło tej rasy wyróż-
nia się bardzo wysoką wydajnością 
rzeźną dochodzącą do 70% i małym 
udziałem kości w tuszy. Mięso ma 
wysokie walory kulinarne i smakowe: 
jest delikatne, soczyste, drobnowłók-
niste i wyraźnie marmurkowate, lecz 
w ocenie odbiorców europejskich jest 
zbyt przetłuszczone.

Źródła: 
- M. Adamski, A. Frydrych-Gierszewska, 
Opas intensywny czy ekstensywny, www.
portalhodowcy.pl

- M. Gołębiewski, Zalecenia dotyczące dobo-
ru cieląt oraz prowadzenia opasu, www.cdr.
gov.pl

- www.bydlo.com.pl
- www.kalendarzrolnikow.pl
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Przed dronem na polu nic się nie ukryje
W dniach 30-31 maja 2019 r. w Gołębiewie (powiat nidzicki) na terenie Folwarku Miłkowiec odbyło się seminarium 
realizowane w ramach operacji SIR pn. „Innowacje w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, przy wykorzystaniu dronów 
do teledetekcji multispektralnej w rolnictwie precyzyjnym”. Udział w nim wzięli rolnicy i mieszkańcy obszarów wiej-
skich oraz doradcy rolniczy.

mgr Radosław Skudlarz 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Pierwszego dnia seminarium wykła-
dowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego przekazali słuchaczom wiedzę 
na temat praktycznego wykorzystania 
dronów w rolnictwie precyzyjnym. Przy-
bliżyli definicje teledetekcji oraz fotogra-
metrii, wyjaśnili również, na czym pole-
ga promieniowanie elektromagnetyczne, 
a także, w jaki sposób należy opracować 
dane teledetekcyjne.

Drugiego dnia odbyła się część prak-
tyczna, podczas której przedstawicie-
le firmy Greendrones zaprezentowali 
uczestnikom seminarium drony o różnej 
funkcjonalności, od najprostszego i naj-
bardziej powszechnego wyposażonego 
w dobrej jakości aparat fotograficzny i ka-
merę po drona wyposażonego w bar-
dziej zaawansowane kamery RGB oraz 
kamery multispektralne. Pokazy odby-
wały się nad kilkunastohektarowym po-
lem z uprawą kukurydzy, które należy do 
rolnika biorącego aktywny udział w se-
minarium. 

Dzięki lotom nad polem uzyskano 
mapę wskaźnikową samego pola dzięki 
wykorzystaniu sensora multispektral-
nego. Otrzymano bardzo dużą dokład-
ność i przejrzystość analizy. Dzięki niej 

można określić najdrobniejsze zmia-
ny i szybko reagować w razie proble-
mów. To z kolei prowadzi do efektyw-
niejszego zarządzania gospodarstwem 
i redukcją kosztów i zagrożeń. Na ma-
pie wskazano problematyczne obsza-
ry uprawy. Po analizie ortofotomapy 
oraz inspekcji tych miejsc można pod-
jąć odpowiednie kroki. Na przykład, je-
śli powodem takiego stanu rzeczy jest 
szkodnik, możemy dokonać precyzyj-
nego oprysku, zmniejszając w ten spo-
sób koszty oraz wpływ na środowisko 
naturalne. Zmiany w strukturze roślin 
rejestrowane są przez sensor multispek-
tralny duży szybciej, niż jest to widocz-
ne gołym okiem.

Oblotów dokonywano dronem: qu-
adrocopter, inspire 1, czas lotu 20 min, 
w tym czasie może zebrać dane na ma-
pę o powierzchni do 30 ha. Bardzo lek-

ka kamera multispektralna rejestruje da-
ne w czterech różnych wiązkach. 

Pod okiem doświadczonych operato-
rów z firmy Greendrones uczestnicy se-
minarium mieli możliwość spróbowania 
swoich sił w sterowaniu bezzałogowy-
mi statkami powietrznymi.

|Wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację i przeprowadzenie 
seminarium serdecznie dziękujemy.

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

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

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

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

Bieżące Informacje nr 7-8 [359]    Lipiec-Sierpień 2019 23

przy zagrodzie



Konkurs fotograficzny „Woda i ryby”
Nadchodzą wakacje. Dla jednych to okres, w którym w końcu można odpocząć od pracy zawodowej lub szkoły, dla innych 
to czas wytężonej pracy oraz wysiłku i maksymalizacji zysków. Aczkolwiek mam nadzieję, iż nawet te najbardziej zapraco-
wane osoby znajdą choć chwilę na odpoczynek. Na pytanie: „gdzie wypoczywać?” moja odpowiedź zawsze jest jedna: na 
Warmii i Mazurach, najlepiej nad wodą.

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

„Dobrze jest nad jeziorem nawet porą deszczową.
Leśniczy wieczorem lampę zapala naftową,
po chwili we wszystkich pokojach naftowe lampy płoną
a cienie od rogów jelenich rozrastają się w nieskończoność.”

Konstanty Ildefons Gałczyński, 
1950 r., Leśniczówka Pranie nad Jeziorem Nidzkim

Drodzy Czytelnicy, mamy naprawdę powód do radości 
i zadowolenia, gdyż większość z nas mieszka w najpiękniej-
szym miejscu na ziemi, w Krainie Tysiąca Jezior. Tak napraw-
dę jest ich tu znacznie więcej, choć te najmniejsze powoli 
znikają, przekształcając się w ekosystemy lądowe, na skutek 
przyspieszonej sukcesji, eutrofizacji i suszy. Aczkolwiek ca-
ły czas mamy możliwość przebywać wśród jezior, rzek i sta-
wów. To nasze największe dobro, można powiedzieć skarb 
regionu. Jak wielokrotnie wspominałem, turyści przyjeżdża-
ją do nas głównie ze względu na jeziora i lasy, a częściowo 
również dla ryb żyjących w naszych wodach.

Myślę, że warto uwieczniać piękno warmińsko-mazur-
skich jezior, rzek, strumyków i stawów na fotografiach. War-
to także fotografować mieszkańców tych wód, czyli ryby 
i inne zwierzęta wodne. Mogą to być np. zdjęcia związane 
z wędkowaniem lub inną formą wypoczynku nad wodą. Mo-
że np. macie swój staw, którym chcecie się pochwalić? Mo-
że złowiliście medalową rybę, którą uwieczniliście na zdję-
ciu? A może po prostu zachwycił Was widok zachodzącego 
słońca nad jeziorem?

Przysyłajcie swoje zdjęcia znad wody. Najładniejsze i naj-
ciekawsze z nich wydrukujemy na łamach BI, natomiast dla 
autorów trzech najlepszych zdjęć przewidujemy małe upo-
minki. Konkurs jest dla wszystkich, ważna jest tematyka 
związana z wodą i/lub rybami. Na zrobienie i przesłanie 

zdjęć macie dwa wakacyjne miesiące, we wrześniu rozstrzy-
gniemy, które z nich spodobały się nam najbardziej. Najlepiej, 
jeśli prześlecie je w formie elektronicznej na adres mailowy 
redakcji BI: redakcja@w-modr.pl. Oczywiście zdjęcia wywo-
łane w tradycyjnej formie też można przysłać pocztą trady-
cyjną na adres WMODR, z dopiskiem „Konkurs fotograficz-
ny woda i ryby”. Pamiętajcie, że jeden autor może przysłać 
tylko jedno zdjęcie!
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Pszczele pożytki, czyli miodowy raj
Skład chemiczny miodu na całym świecie jest zbliżony, ale miody, zwłaszcza te wielokwiatowe, często posiadają 
specyficzne dla danego regionu cechy: niepowtarzalny smak, aromat oraz barwę. Wiąże się to ze specyfiką pożytków 
pszczelich, czyli zbiorem gatunków roślin miododajnych występujących na danym terenie.

mgr inż. Alina Chareńska 
Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olecko

Pożytki pszczele są zbiorowiskami roślinnymi mogącymi 
potencjalnie dostarczać nektaru i pyłku kwiatowego. Oprócz 
roślin dziko rosnących oraz tych uprawianych rolniczo do po-
żytków zaliczamy także drzewa iglaste i liściaste, na których 
bytują mszyce i czerwce wytwarzające spadź. Nektar, z którego 
powstaje miód, stanowi pokarm węglowodanowy dla pszczół, 
z kolei pyłek kwiatowy zawiera aminokwasy i jest pokarmem 
białkowym tych owadów. Każdy, kto zakłada pasiekę, powi-
nien zapoznać się z potencjalnymi pożytkami pszczelimi oraz 
czasem ich występowania na danym terenie. Najistotniejsze są 
rośliny pożytkowe, które znajdują się w promieniu maksymal-
nie dwóch kilometrów od uli.

Pszczelarzy cieszy, gdy w okolicy pasieki znajduje się duże 
zróżnicowanie roślin miododajnych. Najlepiej, gdy na danym 
terenie występuje tzw. ciągłość pożytków, czyli gdy jedne ro-
śliny kończą kwitnienie, a drugie rozpoczynają, dając tym sa-
mym ciągłość dostarczania nektaru. W pasiekach stacjonarnych 
bardzo ciężko jest uzyskać taką ciągłość, gdyż po przekwitnię-
ciu roślin wiosennych aż do rozpoczęcia kwitnienia roślin na-
stępczych występuje okres bezpożytkowy. W takich sytuacjach 
często jedyną receptą jest przewożenie uli na pożytki.

Rodzaje pożytków

Do roślin pożytkowych dostarczających pszczole miodnej 
(Apis mallifera) surowców do wytwarzania miodu należą ga-
tunki pyłkodajne, nektarodajne oraz spadziodajne. Rośliny pył-
kodajne dające pyłek kwiatowy, nektarodajne jak sama nazwa 
wskazuje dające nektar, z którego powstaje miód, oraz rośliny 
spadziujące, na których bytują mszyce i czerwie. Drzewa liścia-
ste i iglaste, na których występuje spadź, to głównie: lipy, dę-
by, klony, kasztanowce, a także sosny, świerki, modrzewie i jo-
dły. Pożytki spadziowe nie pozwalają w prosty sposób zapla-
nować wielkości produkcji. O ile rośliny miododajne nektarują 
cyklicznie co roku, to w przypadku spadzi jednego roku może 
być jej bardzo dużo, a w kolejnych latach w ogóle się nie po-
jawiają. Dlatego też pożytki spadziowe nie powinny być jedy-
nymi, do jakich mają dostęp pszczoły; mimo że miód spadzio-
wy jest droższy i można na nim więcej zarobić, to nie każdy 
rok będzie równie dochodowy.

Urozmaicone menu pszczół

Nie sposób wymienić i opisać wszystkie rośliny miododaj-
ne, gdyż w strefie klimatycznej Polski występuje około trzech 
tysięcy roślin nasiennych, które są dobrym pożytkiem dla 
pszczół. Występowanie miododajnej roślinności określa wydaj-
ność pasieki, ponieważ najsilniejsza i najlepsza rodzina pszcze-
la nie wytworzy miodu, jeżeli nie będzie miała wokół ula od-
powiedniej bazy pożytkowej. Najlepszym rozwiązaniem było-
by, aby rośliny pożytkowe na danym terenie były zróżnicowa-
ne pod względem okresu kwitnienia, wówczas zbiory mogły-
by trwać przez cały sezon od wczesnej wiosny do późnej jesie-
ni bez przerw w zbiorach

Źródło:
- Werner Gekeler, Pszczoły. Poradnik hodowcy, Wydawnictwo RM, 
Warszawa 2014, s. 103-106

- Antoni Zaleski, Poprawa pożytków pszczelich, www.odr.pl, 23.10.2014 r.

Przykładowe rośliny miododajne:
Nazwa

rośliny miododajnej
Przeciętna wydajność
miodowa (w kg/ha)

Esparceta 80-180
Facelia 150-600
Gorczyca biała 30-160
Lucerna 50-150
Nostrzyk biały
Nostrzyk żółty do 680

Ogórecznik lekarski 200
Gryka 100-250
Koniczyny 80-180
Mniszek lekarski 200
Rzepak ozimy 100-300
Lipa drobnolistna 300-1200
Lipa szerokolistna 200-300
Klon polny 1000
Klon ostrolistny 200
Słonecznik 50-100
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Z wizytą w pasiece u państwa Hałajków
Pasieka Barbary i Jana Hałajków z Rychlik została założona w 1959 roku przez dziadka pana Jana, Stefana Hałajko. 
Liczyła wtedy 20 uli. Pan Jan postanowił kontynuować tradycję. Na początku pomagał dziadkowi, podpatrując i się 
ucząc. W 1983 roku przejął pasiekę, którą rozbudował o 10 uli. Dziesięć lat później pasieka rozrosła się o kolejne 50 
rodzin pszczelich.

Alicja Kubisiak 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Elbląg

Na terenie Warmii przy pasiece sta-
cjonarnej występują dwa główne zbiory 
miodu: wielokwiatowy, rzepakowy oraz 
lipowy. Zbiory i rodzaje innych miodów 
uzależnione są głównie od pogody i tem-
peratury, ale także od bazy pożytkowej 
(kwitnienie maliny, gorczycy, bławatku).

Miód pozyskuje się głównie dwa ra-
zy do roku, ale prace w pasiece trwa-
ją cały rok. Sezon zaczyna się w marcu. 
Państwo Hałajkowie rozpoczynają go od 
przygotowywania ramek, na ich dziur-
kowaniu oraz drutowaniu. Przy sprzy-
jającej pogodzie i temperaturze można 
dokonać pierwszego przeglądu uli, po-
legającym na szacowaniu zasobów po-
karmu. Jeśli temperatura w marcu osią-
gnie 15 stopni Celsjusza, możliwy jest 
pierwszy oblot.

W kwietniu następuje poszerzanie 
gniazd z suszem, aby umożliwić matce 
dalszą możliwość czerwienia, czyli roz-
wój rodziny. W maju przy kwitnięciu sa-
dów można wkładać i uzupełniać ramki 
z węzą, aby na przełomie maja i czerwca 
móc pozyskiwać pierwszy miód. W tym 
czasie następuje również wymiana matek 
pszczelich, ponieważ jedna matka może 
przebywać w ulu 2-3 lata.

W lipcu odbywa się drugie miodo-
branie. Na przełomie sierpnia i września 
przygotowywane są rodziny pszczele 
do karmienia zimowego. Aby zachować 
zdrowie pszczół, we wrześniu oraz paź-
dzierniku pszczoły poddawane są lecze-
niu przeciwko warrozie, która jest obec-
nie najgroźniejszą na świecie chorobą 
pszczół. W listopadzie odbywa się roz-
lewanie oraz sprzedaż miodu, aby był 
w pełni wartościowy. Jest pozyskiwany 
w higienicznych warunkach. Pracownia, 

w której jest wirowany oraz przechowy-
wany, jest specjalnie wyposażona oraz 
dostosowana, aby spełniać wszystkie wy-
mogi i normy.

W Polsce każdy pszczelarz, zgodnie 
z przepisami unijnymi, ma obowiązek 
zgłosić pasiekę lekarzowi weterynarii 
właściwemu dla miejsca stacjonowania 
pszczoły. Pasieka jest wpisywana do re-
jestru weterynaryjnego i otrzymuje we-
terynaryjny numer identyfikacyjny. Każ-
dy właściciel pszczół ma też obowiązek 
zgłoszenia pasieki do gminnego lub po-
wiatowego stanowiska ochrony środowi-
ska. Posiadanie weterynaryjnego nume-
ru identyfikacyjnego jest warunkiem ko-
niecznym do ubiegania się o jakąkolwiek 
pomoc czy kredyt z funduszy unijnych, 
w tym także w tzw. krajowym progra-
mie wsparcia pszczelarstwa.

Miód ma wspaniałe właściwości lecz-
nicze. Działa wspomagająco na pracę ser-
ca, wzmacniając siłę skurczu mięśnia ser-
cowego, rozszerzając naczynia wieńcowe, 
obniżając ciśnienie krwi, jest wskazany 
przy nerwicach serca, chorobie wieńco-
wej, nadciśnieniu. Działa również odtru-
wająco na organizm, głównie poprzez 
poprawę funkcji wątroby. Zaleca się go 
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w stanach wyczerpania nerwowego czy 
zawodowego, obniżenia nastroju, ner-
wic, bezsenności. Antybiotyczne działa-
nie miodu wykorzystuje się w celu przy-
spieszenia gojenia się ran, odleżyn, opa-
rzeń i odmrożeń. Miód doceniamy rów-
nież ze względu na jego działanie mo-
czopędne przy chorobach nerek, infek-
cjach dróg moczowych, a działanie an-
tybiotyczne, mimo glukozy, zapobiega 
próchnicy zębów.

Znane nam są również niesamowi-
te właściwości pyłku pszczelego, który 
wzmacnia odporność, zmniejsza stres, 

wspomaga odchudzanie, ma silne dzia-
łanie antybiotyczne, a nawet potrafi łago-
dzić objawy menopauzy.

Jednak największe oddziaływanie na 
organizm ma pierzga, która jest pokar-
mem dla pszczół, stanowiącym źródło 
białka, składników mineralnych, amino-
kwasów oraz witamin. Ten przetworzo-
ny (zakiszony z dodatkiem miodu) pyłek 
kwiatowy określany jako odżywczy elik-
sir, jest łatwiej i szybciej przyswajalny niż 
„surowy” pyłek, zawiera więcej cennych 
związków bioaktywnych, np. witaminę 
K i enzymy. Pierzga ma podobne wła-

ściwości jak pyłek, ale ma korzystniejsze 
oddziaływanie na organizm, ponieważ 
jest mieszaniną pyłków z różnych roślin. 
Ponadto wchłaniana jest szybciej, ponie-
waż otoczki pyłkowe zostają rozpuszczo-
ne w procesie przetwarzania pyłku kwia-
towego na pierzgę. Polecana jest w okre-
sie rekonwalescencji, po zabiegach ope-
racyjnych, po zawałach, w spadku od-
porności, w stanach chronicznego zmę-
czenia, w niedoborach witamin i skład-
ników mineralnych. Stosuje się ją w ane-
mii, wzmacnia układ nerwowy, regulu-
je funkcjonowanie układu trawiennego. 
Działa ochronnie, odtruwająco, antyde-
presyjnie. Poza tym pierzga, podobnie jak 
pyłek, zabija drobnoustroje, działa prze-
ciwzapalnie, powoduje odnowę komórek 
i tkanek organizmu ludzkiego, np. powo-
duje zwiększenie wytwarzania czerwo-
nych krwinek w szpiku kostnym, uzu-
pełnia braki żelaza w organizmie.

Aby cieszyć się dobrym zdrowiem 
i witalnością oraz wspomóc leczenie przy 
chorobie, zalecane jest picie specjalnie 
przygotowanego napoju z miodu i pierz-
gi. Potrzebujemy do tego 3/4 szklanki cie-
płej wody, pamiętając, aby jej temperatu-
ra nigdy nie przekraczała 40 stopni Cel-
sjusza, dodajemy łyżeczkę miodu oraz ły-
żeczkę pierzgi, odstawiamy na 8-10 go-
dzin, po tym czasie dolewamy ciepłej 
wody. Taki napój możemy pić profilak-
tycznie codziennie, zwłaszcza w okresie 
jesienno-zimowym, lub podczas choroby.

Ciekawostka: Prawdziwy miód malinowy 
jest koloru zielonkawego.

Źródło:
- deon.pl
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Jak należy dbać o zdrowie pszczół
Pszczoła miodna skutecznie ewoluowała przez miliony lat swego życia na Ziemi, aby uchronić swój byt, jednak ogromne 
tempo zmian w środowisku powodowane przez działania człowieka coraz bardziej zagraża utrzymaniu się tego gatunku.

dr inż. Ryszard S. Pałach 

Dzisiejsi pszczelarze w swojej codzien-
nej pracy przy pszczołach muszą zwra-
cać szczególną uwagę na wszystko, co 
sprzyja utrzymaniu dobrego stanu zdro-
wia swoich podopiecznych. Bez tego nie 
mogą liczyć na ich efektywną pracę ja-
ko zapylaczek oraz pozyskanie z ula tak 
cennych dla człowieka produktów.

Wysoka wilgotność i temperatura 
w gnieździe rodziny pszczelej stanowi 
dobre warunki życia wielu szkodliwych 
mikroorganizmów, ale pszczoły mają 
wiele możliwości przeciwdziałania temu 
zagrożeniu. Utrzymaniu właściwej higie-
ny gniazda pszczelego, do którego wyla-
tujące z ula pszczoły codziennie przyno-
szą z otaczającego środowiska różne bak-
terie, wirusy i grzyby, w dużym stopniu 
jest możliwe dzięki właściwościom pro-
polisu, czyli kitu pszczelego. Wytwarza-
ny jest przez pszczoły z substancji ro-
ślinnych przynoszonych do ula i wyko-
rzystywanych nie tylko do uszczelnia-
nia różnych szpar i szczelin, ale również 
do balsamowania ciała zażądlonych in-
truzów, których rozmiary nie pozwala-
ją pszczołom na ich wyniesienie z ula.

Propolis służy pszczołom w głównej 
mierze do powlekania nim powierzchni 
wnętrza każdej komórki plastra, w któ-

rej wychowywane są kolejne po-
kolenia robotnic i trut-

ni, a także gro-
madzone 

są za-

pasy pyłu i miodu. Dzięki bakteriosta-
tycznym i bakteriobójczym właściwo-
ściom propolisu nie psuje się mleczko 
pszczele, na którym unoszą się wchła-
niające go najmłodsze larwy. Systema-
tyczna sterylizacja otoczenia pozwala im 
też często uniknąć zakażenia i śmierci, je-
śli liczebność oraz agresywność szkodli-
wej mikroflory nie jest zbyt duża. War-
to wspomnieć, że pokrywający ścianki 
komórek propolis w trakcie składowa-
nia w nich zapasów nektaru i miodu po 
części wzbogaca ich skład i istotnie de-
cyduje o wysokiej wartości prozdrowot-
nej tego pozyskiwanego z ula produktu.

Istotnym zagrożeniem dla środowi-
ska ulowego i zdrowia pszczół stały 
się w ostatnich dziesięcioleciach coraz 
powszechniej stosowane w rolnictwie 
różnego rodzaju środki ochrony roślin. 
Trafiają one do ula z wodą przynoszo-
ną przez pszczoły ze śródpolnych ka-
łuż w celu jej odparowania, a tym sa-
mym obniżenia nadmiernej temperatu-
ry w pszczelim gnieździe. W ten spo-
sób takie pozostałości chemiczne po-
zostają na stałe na krawędziach komó-
rek i szkodliwie wpływają na zdrowot-
ność pszczół.

Dlatego w tych warunkach coraz waż-
niejszym obecnie działaniem pszczelarzy 
służącym zdrowiu i jakości życia pszczół 
oraz jakości pozyskiwanych z ula produk-
tów pszczelich jest intensywna wymiana 
plastrów. W ten sposób następuje koniecz-
ne odnowienie oraz oczyszczenie gniazda 
i miodni każdej rodziny pszczelej. Wyco-

fywanie z użytkowania zbyt ciemnych 
plastrów stanowi nie tylko ważny 

zabieg higieniczny, lecz jest ko-
nieczne także ze względu na 

zmniejszającą się z każdym 
wychowanym pokoleniem 

młodych pszczół śred-
nicę komórek, co wy-
nika z pozostające-
go w nich oprzędu 
i skutkuje zmniej-
szeniem rozmia-
rów i żywotności 
poszczególnych 
osobników.

Równolegle z nasiloną corocznie wy-
mianą plastrów bardzo korzystne i nie-
zbędne dla dobrego zdrowia rodzin 
pszczelich jest w każdym sezonie wy-
konanie profilaktycznej dezynfekcji we-
wnętrznych powierzchni ścian, dennicy 
i otworu wylotowego użytkowanych uli. 
Taki zabieg wymaga rotacyjnego opróż-
niania uli, czyli przesiedlania kolejnych 
rodzin do uli wcześniej zdezynfeko-
wanych i stanowi bardzo pracochłon-
ne zadanie, które można wykonać jedy-
nie w trakcie wysokiego nasilenia w se-
zonie wszystkich innych prac na pasie-
czysku. Te okoliczności powodują, że 
w wielu pasiekach ich właściciele nie po-
dejmują systematycznie takiego wysiłku. 
Przez to zaniechanie, niestety, zwiększa 
się ryzyko przełamania bariery gene-
tycznie uwarunkowanej odporności or-
ganizmu pszczół i wystąpienia poważ-
nych problemów zdrowotnych. Ich eli-
minacja wymaga potem od pszczela-
rza wiele dodatkowej pracy i poniesie-
nia koniecznych kosztów oraz powodu-
je drastyczne zmniejszenie produkcyj-
ności pasieki.

Neutralizacja ożywionych i che-
micznych zagrożeń z gniazda rodzin 
pszczelich stała się jeszcze ważniej-
sza w związku z corocznie prowadzo-
nymi w naszych pasiekach od prawie 
czterdziestu lat zabiegami zwalczania 
pasożyta Varroa destruktor. Używane 
przecież, choć konieczne i ordynowa-
ne przez lekarzy weterynarii produk-
ty lecznicze, dają w przestrzeni ulo-
wej pewne pozostałości. Obok mini-
malnych pozostałości środków ochro-
ny roślin stanowią z pewnością nie-
korzystne dla życia i zdrowia pszczół 
zaburzenie środowiska ich bytowania 
także w zakresie wewnętrznej komu-
nikacji między poszczególnymi człon-
kami pszczelej społeczności, która opie-
ra się na produkowanych przez orga-
nizm pszczół substancjach chemicz-
nych. Wszelkie zakłócenia tych proce-
sów mogą mieć różne niezrozumiałe 
i niekorzystne dla pszczelarza następ-
stwa, więc także z tych względów eli-
minujmy z ula wszystkie nienaturalne 
w tym środowisku substancje.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie
Praca w gospodarstwie rolnym niesie wiele zagrożeń. Rolnicy są narażeni na wiele zawodowych chorób, takich jak np.: 
pylica płuc, artretyzm, utrata słuchu, nowotwór skóry. Są również narażeni na wypadki związane z niewłaściwym użyciem 
substancji chemicznych i niewłaściwą obsługą maszyn. Na ryzyko narażone są również rodziny rolników, a także postron-
ne osoby, te które przebywają w okolicy w celach rekreacyjnych.

inż. Monika Pałdyna 
Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Pisz

Trzeba sobie powiedzieć, że nie jeste-
śmy w stanie przewidzieć zachowań każ-
dego, kto znajdzie się na terenie gospodar-
stwa, ale możemy dużo zrobić, aby ochro-
nić siebie i innych przed zagrożeniami. 
Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla 
zdrowia rolnika w długim okresie stano-
wi kontakt z pestycydami i aerozolami po-
wstającymi podczas oprysków. 

Ryzyko utraty zdrowia w dłuższym 
okresie występuję również na skutek:
 wdychania pyłu pochodzenia roślinne-

go i mineralnego (pylica płuc),
 wdychania toksycznych gazów, które 

mogą być przyczyną stałych problemów 
ze zdrowiem lub nagłej śmierci. Toksycz-
ne gazy w gospodarstwie wytwarzane 
są podczas fermentacji odchodów i prze-
chowywania plonów. Wdychanie tych 
gazów może skutkować nieodwracal-
nym uszkodzeniem płuc i przewlekły-
mi problemami z oddychaniem. 

Badania naukowe wykazały zwiększo-
ną zapadalność na raka skóry tych rolni-
ków, którzy pracują podczas słonecznej po-
gody bez odzieży ochronnej lub nie uży-
wają tam, gdzie to możliwe, daszków prze-
ciwsłonecznych. Badania naukowe wyka-
zały, że praca w gospodarstwie pociąga 
za sobą kontuzje stawów i wiązadeł. Te 
uszkodzenia wytwarzają u rolnika skłon-
ność do zapalenia stawów (artretyzm), co 
może prowadzić do zmniejszenia ich ru-
chliwość podczas wykonywania prac. Gru-
pa zawodowa rolników, w miarę upływu 
lat, charakteryzuje się większą podatno-
ścią na utratę słuchu niż przedstawicie-
le innych zawodów. Utrata słuchu jest po-
wszechna u tych rolników, którzy naraże-
ni są na głośny i ciągły hałas pochodzą-
cy od niewłaściwie utrzymanych maszyn 
i sprzętu oraz u tych, którzy nie stosują od-
powiednich ochronników słuchu. Rolnicy 
prowadzący chów zwierząt w budynkach 
inwentarskich często cierpią na chorobę 
nazwaną syndromem toksycznego orga-
nicznego kurzu. Te dolegliwości są wy-
wołane przez toksyny i kurz występujący 
w budynkach inwentarskich. Pestycydy 
stosowane w rolnictwie i bezwodny amo-

niak należą do substancji chemicznych, 
które mogą powodować ostre lub chro-
niczne problemy zdrowotne. Wielu rol-
ników zaniedbuje stosowania osobistego 
wyposażenia ochronnego podczas mani-
pulowania chemikaliami. E coli 0157 jest 
szczególną bakterią, która występuje w je-
litach bydła, owiec, jeleni, kozłów i dzikich 
ptaków. Toksyny, które wytwarza, powo-
dują u ludzi poważne skutki zdrowotne 
nie tylko w postaci biegunki, ale również 
uszkodzenie nerek, a nawet zgon.

Najwięcej wypadków w gospodarstwie 
rolnym i związanych z nimi kontuzji i zra-
nień powstaje wówczas, gdy ludzie nie po-
stępują z właściwą ostrożnością. Spieszą się, 
nie sięgają po właściwe narzędzia i wypo-
sażenie lub zbyt ufają sobie i myślą, że nie 
muszą nosić właściwej odzieży ochronnej.

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rol-
nym można najlepiej zapewnić poprzez 
przyjęcie przez pracowników roli zarzą-
dzających bezpieczeństwem i zdrowiem. 
Długoletnie doświadczenia wskazują, że 
dobre zarządzanie bezpieczeństwem pro-
wadzi do wzrostu produktywności go-
spodarstwa rolnego. Przez realizację do-
brego programu zarządzania bezpieczeń-
stwem możesz uniknąć nie tylko kontu-

zji i zranień, ale i niezaplanowanych zda-
rzeń, które są kosztowne, zabierają mnó-
stwo czasu i powodują stres. Takie po-
dejście do zagadnienia bezpieczeństwa 
ma duże znaczenie ekonomiczne. Aby 
dobrze zarządzać BHP w rolnictwie, na-
leży oszacować występujące zagrożenia 
poprzez ocenę ryzyka zawodowego. Na-
leży przeprowadzić badania środowiska 
pracy w zakresie ekspozycji na hałas, wi-
bracje miejscowe oraz ogólne, a także in-
ne czynniki występujące w miejscu pra-
cy. Przygotować i wdrażać system za-
rządzania bezpieczeństwa pracy. Szkolić 
pracowników zatrudnionych w gospo-
darstwie oraz zapewnić im dostęp do hi-
gienicznych warunków pracy i instruk-
cji obsługi urządzeń. Eliminować dostęp-
nymi środkami technicznymi oraz zmia-
ną systemu pracy zagrożenia oszacowa-
ne w ryzyku zawodowym.

Podsumowując, podstawowa zasada, 
którą powinno kierować się w każdym 
miejscu pracy, również w rolnictwie, to 
zdrowy rozsądek i przemyślana orga-
nizacja.

Źródła:
- www.portalbhp.pl
- www.ciop.pl

Przykładowe zagrożenia wypadkowe w gospodarstwie rolnym
Ekspozycja Skutki zdrowotne

Wypadki drogowe, maszyny i pojazdy, 
uderzenia przez przedmioty, upadki, 
niedost. ilość tlenu w powietrzu, ogień

Gwałtowna śmierć

Ciągniki, maszyny jezdne
Zgniecenie klatki piersiowej, wylew
(utrata płynów, np. krwi i okolicznych
tkanek), uduszenie/zamartwica, utonięcie

Przenośniki ślimakowe Utrata krwi, zakażenie i zamartwica
Prąd elektryczny Porażenie prądem elektrycznym
Maszyny i pojazdy, kopnięcia
i pokąsania przez zwierzęta, upadki Uszkodzenia ciała: infekcje (np. tężec) 

Prasy do siana
Przytarcia, zmiażdżenia, uszkodzenia
naczyń i nerwów, oderwania,
złamania, obcięcie (amputacja)

Niespodziewane, samoczynne
uruchomienie się maszyny

Zerwanie skóry, skalpu, amputacja,
mnogie otwarte zranienia

Pasożyty, kleszcze Zapalenie opon mózgowych borelioza,
tężec itd. 

Ogień i eksplozje Znaczne lub śmiertelne oparzenia,
zaczadzenia
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Ślimaki alternatywą dla małych gospodarstw
Janina i Sławomir Pająkowie mają niewielkie gospodarstwo rolne w Pitynach w gminie Miłakowo. Od 2017 roku ho-
dują ślimaki jadalne. Zdecydowali się na małe, szare ślimaki afrykańskie z gatunku Helix aspersa Muller. W rozmowie 
z nami opowiadają o urokach hodowcy ślimaków i o tym, dlaczego małe gospodarstwa powinny tego spróbować.

mgr inż. Hanna Wolińska 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ostróda

Hanna Wolińska: Skąd pomysł na ho-
dowlę akurat ślimaków?

Janina i Sławomir Pająkowie: Jakieś 
dwa lata temu w telewizji obejrzeliśmy 
reportaż o produkcji ślimaków. Usłysze-
liśmy, że istnieje możliwość założenia 
takiej hodowli ślimaków we własnym, 
zwykłym gospodarstwie. Zainteresowa-
ło nas to. Zaczęliśmy się zastanawiać: czy 
to nie jest coś dla nas?

Mamy malutkie gospodarstwo, jedy-
nie 3,6 ha, i ciężko znaleźć coś, co przy 
takiej powierzchni będzie się opłacać 
i przynosić jakikolwiek dochód. Na ta-
kiej powierzchni nie ma możliwości pro-
wadzenia produkcji zwierzęcej na pozio-
mie takim, aby coś z tego było i ewentu-
alnie zostało. Posiadamy budynek inwen-
tarski, służący kiedyś jako obora. Uznali-
śmy, że adaptacja jednego lub dwóch po-
mieszczeń na początek wystarczy, a po-
tem, jak już hodowla się rozwinie i za-
cznie przynosić jakieś dochody, pomyśli-
my, co dalej.

H.W.: Skąd państwo mieliście infor-
macje od czego zacząć?

J.S.P.: Większość informacji znaleźli-
śmy w internecie. W sieci jest bardzo du-
żo informacji dotyczących hodowli, ale 
i też kontakty do hodowców, którzy już 
taką produkcję prowadzą. Z takich kon-
taktów też korzystaliśmy i zdobyliśmy 
wiele bardzo cennych i praktycznych in-
formacji, jak się do tego zabrać.

H.W.: Jakie były początki ślimakowej 
hodowli?

J.S.P.: Musieliśmy stworzyć dwa po-
mieszczenia – reproduktornię oraz chłod-
nię. Kupiliśmy odpowiedni piec do ogrze-
wania pomieszczenia (optymalna tempe-

ratura do reprodukcji ślimaka waha się 
w granicach 20-25°C – H.W.), kupiliśmy 
i zamontowaliśmy grzejniki, przygotowa-
liśmy stoły do reprodukcji i inne mate-
riały niezbędne, aby zacząć naszą przy-
godę ze ślimakami. Kiedy to już było go-
towe, tak zwane oseski od doświadczo-
nego hodowcy, które posłużyły nam do 
stworzenia własnego „stada”.

H.W.: Jak przebiega proces produkcji? 
J.S.P.: Ślimaki wymagają odpowied-

nich warunków bytowania. Jesienią, 
kiedy zakończy się już sezon, w którym 
przebywają na podwórku, przenosimy je 
do pomieszczenia, gdzie poddawane są 
procesowi suszenia. Gdy już są gotowe 
do tego, aby zapaść w hibernację, przeno-
si się je do chłodni, w której panuje tem-
peratura 5-7°C. Tam spędzają dość dłu-
gi czas w oczekiwaniu na rozbudzenie 
i rozpoczęcie procesu reprodukcji. Gdy 
ślimaki są już rozbudzone (luty-marzec) 
przystępuje się do procesu reprodukcji.

W reproduktorni musi być ciepło, na 
odpowiednim poziomie musi być też wil-
goć. Reproduktory przenosi się na od-
powiednio przygotowane stoły, gdzie są 
karmione. Na stołach tych ustawia się też 
doniczki z ziemią, do których dostają się 
ślimaki składające tam jaja, tak zwane 
kokony. Jeden kokon składa się z około 
100 jajeczek złożonych przez jednego śli-
maka. Takie kokony przekładane są po-
tem do kuwet, gdzie z jaj rodzą się malut-
kie ślimaczki, oseski. Proces reprodukcji 
kończy się około maja. Potem takie ose-
ski wynoszone są do tak zwanego parku 
hodowlanego, gdzie przez sezon są kar-
mione i rosną do odpowiednich rozmia-
rów. Potem jesienią część dużych osobni-
ków zostawia się na reproduktory, a resz-
tę przeznacza się do sprzedaży.

H.W.: Czym karmi się ślimaki? 
J.S.P.: Paszami (śrutami) przeznaczo-

nymi właśnie dla ślimaków. Można je 
przygotować także we własnym zakre-
sie. W trakcie procesu reprodukcji karmi 
się je tylko takimi paszami. Natomiast 
kiedy rozpoczynamy okres tak zwane-
go tuczu na zewnątrz, oprócz pasz i soli 
wysypywanych na paśniki dodatkowym 
pożywieniem jest również perko rzepik, 
który daje ślimakom nie tylko pożywie-
nie, ale również ochronę przed słońcem.

H.W.: Ile czasu dziennie musicie po-
święcić swoim „podopiecznym”?

J.S.P.: Na razie jesteśmy na etapie roz-
wojowym, więc niedużo. Jakieś trzy godzi-
ny dziennie przy reprodukcji wystarczają. 

H.W.: Czy jest to opłacalna działalność?
J.S.P.: Tak, bardzo, pod warunkiem, 

że ma się już opanowaną technologię, ma 
się odpowiednie zaplecze, no i odbior-
ców. Mimo dużych nakładów (40% ceny 
końcowej stanowią koszty), zyski są do-
bre. Za kilogram ślimaków sprzedanych 
bezpośrednio za granicę można otrzy-
mać nawet cztery euro. My produkujemy 
na razie niewiele i sprzedajemy pośredni-
kom, ale przy większych ilościach może 
uda nam się nawiązać bezpośredni kon-
takt z odbiorcami z zagranicy.

H.W.: A co w przyszłości? Ślimaki 
wciągnęły państwa na dobre?

J.S.P.: Praca ze ślimakami zdecydowa-
nie przypadła nam do gustu. Lubimy to 
robić i jesteśmy zadowoleni, więc chcemy 
rozwinąć swoją działalność, oczywiście 
w miarę możliwości. Musimy zaadaptować 
więcej pomieszczeń, żeby zwiększyć pro-
dukcję. No i marzy nam się kontrakt, dzięki 
któremu będziemy mogli sprzedawać na-
sze ślimaki bezpośrednio do Francji...
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Obowiązki rolnika przy szacowaniu szkód
Każdy kolejny raport publikowany na stronach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) potwierdza wystąpienie 
suszy rolniczej na obszarze Polski. W związku z tym rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód spowodo-
wanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Podpowiadamy, jakie zadania ciążą na producencie 
rolnym i gdzie np. znaleźć niezbędne protokoły.

mgr Radosław Skudlarz 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Zadanie rolnika w przypadku szkody 
spowodowanej niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi:

 Warunkiem oszacowania przez komi-
sję powołaną przez wojewodę szkód 
spowodowanych wystąpieniem nie-
korzystnych zjawisk atmosferycznych 
jest złożenie stosownego wniosku. 
Składa się go na formularzu dostęp-
nym w gminie lub na stronach inter-
netowych urzędu gminy oraz War-
mińsko-Mazurskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Olsztynie w możliwie 
krótkim terminie od dnia wystąpienia 
niekorzystnego zjawiska atmosferycz-
nego. Chodzi o to, aby w przypadku 
wystąpienia niekorzystnego zjawiska 
o szerokim zasięgu, np. suszy, komi-
sje mogły oszacować szkody w termi-
nie, przed zbiorem upraw.

 Producent rolny, w którego gospodar-
stwie wystąpiły szkody spowodowa-
ne niekorzystnymi zjawiskami atmos-
ferycznymi, składa wniosek o oszaco-
wanie szkód, kompletnie wypełniony, 
w gminie, w której znajduje się siedzi-
ba gospodarstwa. Do wniosku nale-
ży dołączyć aktualny wydruk wnio-
sku o przyznanie płatności bezpośred-
nich na rok 2019; jeżeli były zmiany 
we wniosku, to wniosek po zmia-
nach. W przypadku małych gospo-
darstw, jeżeli rolnik składa oświadcze-
nie o braku zmian w dopłatach bezpo-
średnich, należy załączyć wydruk za 
ostatni rok, w którym rolnik składał 
wniosek o płatności bezpośrednie, co 
pozwoli w tym przypadku zweryfi-
kować powierzchnię upraw (wydruk 
wniosku o dopłaty stanowi integral-

ną część wniosku rolnika do gminy 
o oszacowanie szkód). 

 W przypadku, jeżeli rolnik posiada 
grunty także w innych gminach w wo-
jewództwie (poza siedzibą gospodar-
stwa), składa także wniosek/wnioski 
w pozostałych gminach w wojewódz-
twie, pod warunkiem, że wystąpiły tam 
szkody w uprawach rolnych. We wnio-
sku/wnioskach skierowanych do tych 
gmin, poza gminą, w której jest siedzi-
ba gospodarstwa (gdzie należy złożyć 
wniosek kompletnie wypełniony), nale-
ży podać jedynie wybrane dane, tj. da-
ne adresowe, rodzaj niekorzystnego zja-
wiska, datę wystąpienia szkody, rodzaj 
i powierzchnię uszkodzonej uprawy. 

 W przypadku, gdy rolnik posiada 
grunty w dwóch lub więcej wojewódz-
twach, składa wnioski o oszacowanie 
szkód we wszystkich gminach, w któ-
rych wystąpiły szkody w uprawach. 
Jeżeli większość posiadanych grun-
tów zlokalizowana jest w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, to proto-
kół zbiorczy sporządza gmina, w któ-
rej rolnik posiada najwięcej gruntów. 
Kompletny wniosek wraz z wydru-
kiem wniosku o płatności bezpośred-
nie należy złożyć w tej gminie.

 W przypadku, gdy gospodarstwo po-
łożone jest na terenie dwóch lub więcej 
województw, a protokół zbiorczy spo-
rządza komisja gminna w tym woje-
wództwie, w którym rolnik posiada 
najwięcej gruntów, to w takiej sytu-
acji poszkodowany rolnik przedsta-
wia w terminie do 45 dni protoko-
ły uproszczone z gmin położonych 
poza województwem dla tej komisji 
gminnej, w której posiada najwięcej 

gruntów, celem sporządzenia proto-
kołu zbiorczego. W przypadku, gdy 
gospodarstwo, w którym wystąpiły 
szkody, posiada grunty jedynie w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim, 
a szkody wystąpiły także w innych 
gminach województwa, to protokół 
zbiorczy sporządza gmina, w której 
znajduje się siedziba gospodarstwa, 
a pozostałe gminy, w których wystąpi-
ły szkody, przekazują protokoły cząst-
kowe do tej gminy, która sporządza 
protokół zbiorczy.

 Rolnik we wniosku do gminy (kom-
pletnie wypełnionym), w której jest 
siedziba gospodarstwa, wyszczegól-
nia całą powierzchnię upraw w gospo-
darstwie rolnym, położoną we wszyst-
kich gminach województwa warmiń-
sko-mazurskiego, jak też w gminach 
położonych na terenie innych woje-
wództw, zgodną z wnioskiem o płat-
ności bezpośrednie skierowanym do 
biura powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Ponadto we wniosku rolnik podaje 
wchodzącą w całkowitą powierzchnię 
upraw w gospodarstwie powierzch-
nię upraw rolnych w dniu wystąpie-
nia szkody (z wyłączeniem łąk i pa-
stwisk), powierzchnię upraw rolnych 
w dniu wystąpienia szkody z wyłą-
czeniem użytków zielonych (łąk i pa-
stwisk, traw na gruntach ornych upra-
wianych na zieloną masę, mieszan-
ki motylkowych z trawami, motylko-
wych drobnonasiennych na zielonkę).

Źródło:
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Obowiązek sporządzania sprawozdania z realizacji operacji przez beneficjenta Programu Operacyjnego „Rybactwo 
i Morze” 2014-2020 wynika z art. 25 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. 2015, poz. 1358 z późn. zm.).

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

Program Operacyjny Rybactwo i Morze:
sprawozdawczość

Zgodnie z tym artyku-
łem w ramach realizacji pro-
gramu operacyjnego lokalne 
grupy działania oraz benefi-
cjenci sporządzają sprawoz-
dania z realizowanej operacji. 
Ponadto obowiązek ten wy-
nika również z § 1 rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej z dnia 20 grudnia 2016 r. 
w sprawie zakresu i rodzaju 
sprawozdań oraz trybu i ter-

minów ich przekazywania w ramach realizacji Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (Dz.U. poz. 2076).

Zakres sprawozdania

Informacje, jakie powinny być zawarte w sprawozdaniu, okre-
ślone są w art. 25 ust. 2 wyżej przywołanej ustawy, zgodnie z któ-
rym sprawozdania zawierają dane o realizacji operacji, w tym: 
 tytuł operacji; 
 imię i nazwisko albo nazwę, siedzibę i adres beneficjenta; 
 zakres realizacji operacji; 
 wskazanie okresu, którego dotyczy sprawozdanie. 

Ponadto § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie 
zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich prze-
kazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Ry-
bactwo i Morze” stanowi, że sprawozdania składane przez be-
neficjentów poza informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 
2 ustawy, zawierają dane w zakresie: 
 realizacji operacji, w szczególności dotyczące realizacji planu: 
 rzeczowego operacji, 
 finansowego operacji; 

 wypełnienia obowiązków beneficjenta w zakresie działań 
informacyjnych i promocyjnych związanych z operacją; 

 problemów, które powstały w związku z realizacją operacji, 
oraz przeprowadzonych u beneficjenta kontroli lub stwier-
dzonych nieprawidłowości; 

 realizacji wskaźników.

Terminy sprawozdań

Sprawozdania beneficjent przekazuje instytucji pośredni-
czącej, jaką jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, w następujących terminach: 

 końcowe – wraz z wnioskiem o płatność końcową,
 roczne – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku 

w okresie 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej, chyba 
że w umowie o dofinansowanie określono inny termin.

W przypadku, gdy realizacja operacji rozpoczęła się przed 
dniem zawarcia umowy o dofinansowanie, beneficjent spo-
rządza pierwsze sprawozdanie za cały dotychczasowy okres 
realizacji operacji.

W związku z tym, że od zakończenia realizacji operacji 
musi upłynąć przynajmniej rok okresu referencyjnego, prze-
pis ten powinien być rozumiany w ten sposób, że zobowiąza-
nie do złożenia sprawozdania rocznego mają ci beneficjenci, 
którzy otrzymali płatność końcową nie później niż 31 grud-
nia roku n-2, np. jeżeli beneficjent otrzymał płatność końco-
wą 30 listopada 2018 r., pierwsze sprawozdanie roczne po-
winno zostać złożone do 31 stycznia 2020 r. W przypadku, 
gdy umowa o dofinansowanie przewiduje, że beneficjent zo-
stanie zwolniony z obowiązku składania sprawozdań rocz-
nych, zobowiązany jest jedynie do złożenia sprawozdania 
końcowego wraz z wnioskiem o płatność końcową. Przykła-
dem jest tu umowa z działania 1.10 „Tymczasowe zaprzesta-
nie działalności połowowej”.

Wzory sprawozdań

Wzory sprawozdań przygotowuje instytucja zarządzają-
ca i są umieszczane na stronie internetowej urzędu obsłu-
gującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz 
na stronach internetowych administrowanych przez insty-
tucje pośredniczące (ARiMR). Sprawozdanie przekazywa-
ne jest w formie papierowej wraz z dokumentem elektro-
nicznym zawierającym treść sprawozdania zapisanego na 
informatycznym nośniku danych w sposób umożliwiający 
edycję danych dla operacji realizowanych w ramach prio-
rytetu I, II, III, V, VI do oddziału regionalnego ARiMR. 
Sprawozdanie powinno zostać wypełnione czytelnie, bez 
skreśleń i korekt.
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Operacja pt. „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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

Olimpiada Wiedzy Rolniczej,
Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie
19 czerwca 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie odbył się finał 
wojewódzki Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. W kilkugodzinnych niełatwych 
zmaganiach najlepszy okazał się Janusz Juniewicz.

mgr Joanna Zarucka
Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

W finale wojewódzkim udział wzięli zwycięzcy eliminacji 
powiatowych, które odbywały się od 15 marca do 5 czerwca br. 
w powiatowych zespołach doradztwa rolniczego. Ich uczestni-
kami, zgodnie z wymogami regulaminu, były osoby w wieku 
18-35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego samodzielnie gospo-
darstwo rolne, uczniowie i studenci warmińsko-mazurskich 
szkół/uczelni rolniczych. Przez eliminacje przebrnęło 57 osób, 
ostatecznie w finale zmierzyło się 47.

Finał wojewódzki składał się z dwóch części. W czę-
ści pisemnej uczestnicy musieli odpowiedzieć na 40 pytań 
w formie testu. Tematyka zagadnień obejmowała zagad-
nienia: produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowi-
ska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządza-
nia gospodarstwem rolnym, Wspólnej Polityki Rolnej oraz 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, 
zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecz-
nej pracy oraz obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń rol-
niczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt oraz wykony-
wania prac polowych.

Sześcioro uczestników z najlepszymi wynikami zmierzyło 
się w części drugiej, ustnej, gdzie musieli uporać się z cztere-
ma zadaniami – trzy pierwsze były pytaniami opisowymi, na-
tomiast ostatnie polegało na rozpoznaniu nasion. Za udziele-
nie poprawnej odpowiedzi komisja przyznawała punkty w ska-
li od 0 do 5.

Poziom uczestników był bardzo wyrównany, o kolejności de-
cydowały pojedyncze punkty. A tych najwięcej zdobył repre-
zentujący powiat elbląski Janusz Juniewicz i to on został zwy-
cięzcą tegorocznej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Śro-
dowiska i BHP w Rolnictwie.

Kolejne miejsca zajęli:
II miejsce – Mateusz Witek, pow. kętrzyński
III miejsce – Sebastian Budziński, pow. olsztyński
IV miejsce – Robert Mroczkowski, pow. piski
V miejsce – Andrzej Gągol, pow. elbląski
VI miejsce – Katarzyna Licznerska, pow. nowomiejski

Pomysłodawcą i inicjatorem olimpiady jest Dział Metodyki 
Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw WMODR z siedzibą w Olsz-
tynie. Współorganizatorami finału wojewódzkiego byli: War-
mińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Oddział Regionalny Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie oraz Państwo-
wa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.

Celami olimpiady były:
 aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania ini-

cjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności 
osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości 
narodowych i innych osób wykluczonych społecznie, ogra-
niczenie ubóstwa

 wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, 
 upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei usta-

wicznego kształcenia i doskonalenia młodych rolników, 
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 wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posia-
dających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności 
gospodarowania w warunkach wolnego rynku, 

 wykorzystanie potencjału młodzieży oraz wzmacnianie 
motywacji do pracy, 

 pobudzenie aktywności edukacyjnej młodzieży, skierowa-
nej na rozwijanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności, 

 promocja jakości życia na wsi lub promocje wsi jako miej-
sca do życia i rozwoju zawodowego. 

Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady jak zawsze czu-
wała komisja oceniająca. W tym roku w jej skład weszli pra-
cownicy WMODR oraz przedstawiciele podmiotów współor-
ganizujących olimpiadę:
 Maria Suszko – przewodnicząca komisji; główny specjali-

sta Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w WMODR z sie-
dzibą w Olsztynie, 

 Elżbieta Kaczyńska – członek komisji; główny specjali-
sta Działu Rolnictwa Ekologicznego w WMODR z siedzibą 
w Olsztynie,

 Andrzej Mitros – członek komisji; przedstawiciel Państwo-
wej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsz-
tynie,

 Zofia Stankiewicz – członek komisji, przedstawiciel War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej,

 Aleksandra Wołosiuk-Burda – członek komisji; specjalista 
Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym 
w WMODR z siedzibą w Olsztynie,

 Adam Kołodziejski – członek komisji, przedstawiciel Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie,

 Jerzy Bancewicz – członek komisji; główny specjalista ds. 
chowu i hodowli koni, owiec, kóz i drobnego inwentarza, 
koordynator techniki ochrony roślin w WMODR z siedzi-
bą w Olsztynie.

Sponsorami nagród w tegorocznym finale wojewódzkim 
Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP 
w Rolnictwie byli:
 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Województwa Warmiń-

sko-Mazurskiego,
 Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie,
 Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego w Olsztynie,
 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Olsztynie,
 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 

w Olsztynie,
 Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-

cji Rolnictwa w Olsztynie, 
 Indykpol SA,
 Bank Spółdzielczy w Szczytnie,
 BNP Paribas Bank Polska SA,
 Bank Gospodarstwa Krajowego,
 Santander Bank Polska SA.

Instytucjom, organizacjom, firmom prywatnym, a tak-
że jednostkom samorządu terytorialnego serdecznie 
dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w przygoto-
wanie olimpiady oraz ufundowanie cennych nagród.
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Priorytety prezydencji Finlandii w Radzie UE
– „Zrównoważona Europa”
Finlandia przejęła prezydencję w kluczowym momencie, bo europejscy przywódcy niedawno zgodzili się na am-
bitny i dalekowzroczny program strategiczny na lata 2019-2024, który ma przyspieszyć rozwój UE i sprostać jej 
wewnętrznym i zewnętrznym wyzwaniom.

mgr inż. Maria Suszko
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Od 1 lipca do końca 2019 r. przewodnictwo w Radzie Unii 
Europejskiej objęła Finlandia, która jest drugim państwem 
z „Trio” prezydencji po Rumunii, a trzecim będzie Chorwacja 
(od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.). Te trzy kraje mają wspólny 
program, chociaż szczegółowe priorytety są rozłożone w czasie.

Główne priorytety prezydencji fińskiej:

1. Wzmocnienie wspólnych wartości i rządów prawa.
2. Zwiększenie konkurencyjności UE i włączenie społeczne.
3. Wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera w działa-

niach na rzecz klimatu.
4. Kompleksowa ochrona bezpieczeństwa obywateli.

1. WSPÓLNE WARTOŚCI I PRAWORZĄDNOŚĆ

Finlandia będzie dążyć do poprawy i wzmocnienia zesta-
wu narzędzi UE w zakresie praworządności. Celem jest znale-
zienie lepszych i skuteczniejszych sposobów zapewnienia po-
szanowania wspólnych wartości w państwach członkowskich 
i zapobieżenia potencjalnym problemom.

2. KONKURENCYJNA I SPOŁECZNA UE

Gospodarka europejska wciąż rośnie, ale tempo wzrostu 
uległo spowolnieniu. Wyzwania, zwłaszcza dla rynku pracy, 
to dostosowanie do szybkiego rozwoju technologicznego i glo-
balnej redystrybucji siły roboczej. Poprawiły się finanse sektora 
instytucji rządowych i samorządowych, wzrosły wskaźniki za-
trudnienia, ale nadal należy podejmować wysiłki w celu zwięk-
szenia możliwości gospodarczych dostępnych dla obywateli. 
 Kompleksowy, przyszłościowy jednolity rynek UE, nale-

ży do największych gospodarek świata (PKB wynosi 15 bln 
euro), jest to 500 milionów konsumentów i 21 milionów ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Korzyści ekonomiczne wy-
nikające z jednolitego rynku wynoszą 8,5% PKB UE.

 Wraz z rozwojem gospodarki europejskiej i wzrostem za-
trudnienia, UE stoi przed nowym wyzwaniem, czyli bra-
kiem wykwalifikowanych pracowników. Polityka UE w ra-
mach wymiaru społecznego ma kluczowe znaczenie dla 
zwiększenia dostępności wykwalifikowanych pracowników 
na jednolitym rynku.

 Ambitna, otwarta i oparta na zasadach polityka handlowa. 
Unia Europejska jest największym na świecie blokiem han-
dlowym i eksporterem wytwarzanych towarów i usług. Od 
pierwszej prezydencji Finlandii w 1999 r., handel UE z resz-
tą świata wzrósł ponaddwukrotnie i obecnie stanowi jedną 
trzecią PKB UE. Eksport wspiera ponad 36 milionów miejsc 
pracy w całej Europie i generuje 2,3 biliona euro wartości 
dodanej w UE. 

 Tylko zdrowy sektor bankowy może finansować inwesty-
cje potrzebne w rozwoju technologii i działaniach na rzecz 
przeciwdziałania zmianom klimatu. Konieczne są zdecy-
dowane wysiłki na rzecz zmniejszenia ryzyka. Prezydencja 
fińska będzie kontynuować dyskusje techniczne na temat 
wspólnego ubezpieczenia depozytów.

3. UNIA EUROPEJSKA JAKO GLOBALNY LIDER
W DZIAŁANIU KLIMATYCZNYM

Unia Europejska przejęła wiodącą rolę w walce ze zmiana-
mi klimatycznymi i we wspieraniu globalnych działań na rzecz 
klimatu w ramach porozumienia paryskiego. Prezydencja Fin-
landii będzie nadal wspierać ten proces, aby określić kluczowe 
elementy długoterminowej strategii klimatycznej UE na posie-
dzeniu Rady Europejskiej w 2019 r. Wzrasta strategiczna i eko-
nomiczna wartość czystej wody i żywności oraz zrównoważo-
nego rolnictwa i leśnictwa. Ważne jest promowanie wspólnej 
polityki rolnej, która może lepiej reagować na zmiany klimatu.

4. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA
KOMPLEKSOWEGO OBYWATELI

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE zapewniła trwa-
łe ramy dla konkretnej współpracy. Trzeba ocenić jego mocne 
i słabe strony, zidentyfikować możliwe zagrożenia, pamięta-
jąc o coraz silniejszym związku między bezpieczeństwem we-
wnętrznym i zewnętrznym.
 Silne, zjednoczone i skuteczne działania zewnętrzne UE, 

są niezbędne dla dobrobytu i bezpieczeństwa Europy. Fin-
landia poprze działania we wzmacnianiu UE, jako podmio-
tu globalnego, co przewidziano w globalnej strategii UE.

 Silne partnerstwa są podstawą rozwoju współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Trzeba dalej wzmac-
niać współpracę UE-NATO, zwłaszcza w obszarach takich 
jak mobilność wojskowa oraz przeciwdziałanie zagrożeniom 
hybrydowym i cybernetycznym.

 Budowanie odporności na zagrożenia hybrydowe i cyber-
netyczne. Państwa członkowskie i instytucje nadal zmagają 
się z wielowymiarowymi zagrożeniami hybrydowymi za-
projektowanymi tak, aby były trudne do wykrycia i przy-
pisania. Finlandia będzie promować wiedzę i możliwości 
w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

|
Finlandia będzie pierwszą prezydencją, która włączy nowe 
priorytety agendy strategicznej 2019-2024 do prac Rady. 
W programie „Trio”, przyjęto zobowiązanie do zapewnie-
nia płynnego przejścia do następnego cyklu legislacyjnego 
oraz do budowania konstruktywnych stosunków z nowy-
mi podmiotami instytucjonalnymi.
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Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
– terminy planowane do 31.12.2019 r.
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru

wniosków*
ROZWÓJ GOSPODARSTW 

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

wrzesień 2019

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

29 marca – 28 czerwca 
2019 r.

3. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 15 kwietnia – 31 maja br.
i październik 2019

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

28 grudnia 2018
– 25 lutego 2019

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

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

28 lutego – 29 marca br.
31 maja – 29 czerwca br.

7. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ opera-
cji „Premie dla młodych rolników” 31 maja – 29 czerwca

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

29 marca
– 27 maja 2019

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

28 czerwca
– 27 lipca 2019

10.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produk-
cji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” 

marzec 2019

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

11. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ 
operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF sierpień 2019

12. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ ope-
racji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – rolnicy 

31 stycznia
– 1 marca 2019

13. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ 
operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF wrzesień 2019**

14. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”, typ operacji Roz-
wój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych wrzesień 2019**

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
15. Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” luty 2019

16. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” luty 2019

17. Poddziałanie „Wsparcie z korzystania z usług doradczych” marzec 2019

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

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

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

19. Działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” premia pielęgnacyjna 
i premia zalesieniowa, pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną 15 marca

– 31 maja 201920. Działanie: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

21. Działanie: „Rolnictwo ekologiczne”; Działanie: „Płatności dla obszarów ONW”

22. Działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – wnioski o przyzna-
nie wsparcia na zalesienie

1 czerwca
– 31 lipca 2019

23. Podddziałanie Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla 
środowiska

2 maja
– 12 czerwca 2019

*  Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie zależnie od przebiegu procesu legislacyjnego 
**  Zależnie od dostępności środków finansowych
**** Zależnie od procesu notyfikacji do KE krajowych systemów jakości żywności 

Bieżące Informacje nr 7-8 [359]    Lipiec-Sierpień 2019 45

rozwijamy obszary wiejskie



46

porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-

wie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wyko-
nujące działalność rolniczą. Dz.U. z 2019 r., poz. 837. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 22 maja 2019 r. 

 z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych 
województwach lub latach w ramach określonych działań 
lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 872. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 11 maja 2019 r. 

 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów 
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Dz.U. z 2019 r., poz. 
901. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 maja 2019 r. 

 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu składa-
nia wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płat-
ności niezwiązanej do tytoniu w 2019 r. Dz.U. z 2019 r., poz. 913. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 maja 2019 r. 

 z dnia 11 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty 
oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziała-
nia „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospo-
darczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 
922. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 maja 2019 r. 

 z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworze-
nie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 995. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o podatku leśnym. Dz.U. z 2019 r., poz. 888. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 896. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń pro-
duktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach 
tradycyjnych. Dz.U. z 2019 r., poz. 915. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz 
rynku chmielu. Dz.U. z 2019 r., poz. 935. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o ochronie roślin. Dz.U. z 2019 r., poz. 972. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wy-
stąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. Dz.U. z 2019 r., poz. 988.

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej 
w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” 
objętego PROW na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej 
wypłaty. Dz.U. z 2019 r., poz. 867.

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych 
serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na 
lata 2017-2019. Dz.U. z 2019 r., poz. 927.

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wy-
płaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje ma-
jące na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotana-
mi pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 970.

 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 
2019 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. M.P. 
z 2019 r., poz. 434.

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 
operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt nr 74.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finan-
sowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyj-
nych i promocyjnych realizowanych przez grupy producen-
tów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt nr 70.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmo-
wanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń. Projekt nr 23.
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Sprzedaż produktów ekologicznych
Rolnictwo ekologiczne to prowadzenie produkcji rolniczej w sposób łączący: najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, 
wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczą-
cych dobrostanu zwierząt. Oferuje ono konsumentom wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i natural-
nych procesów.

mgr inż. Władysław Tyllo
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Rolnictwo ekologiczne pełni podwój-
ną funkcję społeczną: z jednej strony do-
starcza towarów na rynek kształtowany 
przez popyt na produkty ekologiczne, 
a z drugiej strony jest działaniem w in-
teresie publicznym, ponieważ przyczy-
nia się do ochrony środowiska, dobro-
stanu zwierząt i rozwoju obszarów wiej-
skich. Żywność ekologiczna produkowa-
na jest w gospodarstwach, które wytwa-
rzają ją według ściśle określonych zasad. 
Podstawowym aktem prawnym regu-
lującym zasady prowadzenia produkcji 
ekologicznej w Polsce jest Ustawa z dnia 
25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekolo-
gicznym, która określa zadania oraz wła-
ściwość organów administracji publicz-
nej i jednostek organizacyjnych w rol-
nictwie ekologicznym w zakresie wy-
konania przepisów Rozporządzenia Ra-
dy (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych 
oraz Rozporządzenia Komisji UE nr 889 
z dnia 5 września 2008, ustanawiające 
szczegółowe zasady wdrażania rozporzą-
dzenia Rady (UE ) nr 834/07. 

W 2015 roku pod uprawy ekologicz-
ne na świecie przeznaczono 50,9 mln ha, 
co stanowiło wzrost o 6,5 mln ha wobec 
lat ubiegłych. Największy globalny udział 
w areale upraw ekologicznych miała Au-
stralia – 22,7 mln ha, później Argenty-
na – 3,1 mln ha oraz USA – 2 mln ha. 
Największy udział ekologicznego areału 
wobec globalnej powierzchni upraw był 
w Oceanii 22,8 mln ha, Europie 12,7 mln 
ha oraz Ameryce Łacińskiej 6,7 mln ha. 
Największą sprzedaż detaliczną produk-
tów ekologicznych odnotowano w USA, 
to 47 proc. wartości globalnej sprzeda-
ży eko, oraz w UE 36 proc. W 2015 ro-
ku wartość światowego rynku żywno-
ści organicznej przekroczyła 60 mld eu-
ro, z czego w Europie ponad 26 mld eu-
ro. Według Szwajcarskiego Instytutu Ba-
dań Rolnictwa Ekologicznego w 2014 ro-
ku na żywność eko przeciętny Niemiec 
wydał 97 euro, a Szwajcar ponad 220 eu-

ro. W Polsce przeciętny konsument prze-
znaczył na ten cel 4 euro, ta kwota będzie 
jednak stopniowo rosnąć, zwłaszcza że 
dostępność takich produktów jest coraz 
większa. Eksperci oceniają, że wartość 
żywności ekologicznej w naszym kraju 
wynosi około 800 mln zł i w następnych 
latach będzie rosła o 15-20 proc. Sprze-
dażą „zdrowej” żywności zajmuje się po-
nad 800 sklepów, ale większość produk-
tów w nich sprzedawana niestety, przy-
wożona jest z zagranicy. 

Produkt pochodzący z gospodarstwa 
ekologicznego mającego certyfikat pozna-
wany jest po znaczku – listku z gwiazd-
kami, który stanowi wspólnotowe logo 
rolnictwa ekologicznego. Powinna się 
przy nim pojawić również informacja, 
skąd pochodzą rolnicze surowce. Poza 
tym na produkcie z gospodarstwa lub za-
kładu przetwórstwa ekologicznego mu-
si być nazwa oraz adres producenta lub 
przetwórcy oraz nazwa i numer identy-
fikacyjny jednostki certyfikującej. Obec-
nie rynek żywności bio stanowi zaled-
wie 0,5% polskiego rynku spożywcze-
go. Dla porównania, w krajach Europy 
Zachodniej rynek bio stanowi 8% ryn-
ku spożywczego. Jednak z roku na rok 
produkcja i rynek konsumencki w Pol-
sce rozwija się coraz bardziej dynamicz-
nie. Niestety, krajowi amatorzy zdro-
wej żywności mają problem z jej naby-
ciem, gdyż 80% polskiej żywności ekolo-
gicznej jest eksportowana. Od trzech lat 
zmniejsza się także powierzchnia użyt-
ków rolnych objętych certyfikacją Z sys-
temu rolnictwa ekologicznego „wypisują 
się” gospodarstwa ekologiczne, które na-
stawione były raczej na dopłaty niż pro-
dukcję. Jeszcze trzy lata temu najwięk-
szą powierzchnię ekologicznych użyt-
ków rolnych zajmowały uprawy paszo-
we, łąki i pastwiska oraz zboża. W go-
spodarstwach ekologicznych najczęściej 
prowadzony jest chów drobiu, owiec i by-
dła. Zdecydowaną większość ekologicz-
nych gospodarstw rolnych stanowią go-
spodarstwa o powierzchni do 50 ha. Ry-

nek producentów żywności ekologicznej 
w Polsce jest bardzo rozdrobniony. Mimo 
to w Polsce rozwija się jednak dynamicz-
nie. 42% konsumentów nabywa żywność 
ekologiczną w supermarketach, jednak 
już 32% na tradycyjnych targowiskach 
od drobnych wytwórców. 22% w osie-
dlowych sklepach spożywczych, nato-
miast 16% przez internet. Informacje na 
temat zdrowej żywności dostarcza kon-
sumentom rodzina i znajomi oraz porta-
le internetowe. Część pyta o ekologicz-
ne produkty właścicieli sklepów lub po-
szukuje informacji w reklamach i czaso-
pismach. Polacy kupują żywność bio, bo 
są przekonani, że to produkt naturalny, 
odpowiedni do stylu życia, który prowa-
dzą. Innym powodem zakupów żywno-
ści ekologicznej jest moda i chęć naślado-
wania innych. Wiele osób kusi dobry, tra-
dycyjny smak i dbałość o zdrowie swo-
je i bliskich. Wiele osób rezygnuje jed-
nak z tego typu zakupów, gdyż istot-
ną barierą zakupu może być nierozpo-
znawanie certyfikatu ekożywności lub 
brak zaufania do niego. Produkty eko-
logiczne są też na ogół znacznie droż-
sze od tych powszechnie dostępnych, 
gdyż ich wytwarzanie jest pracochłonne 
i czasochłonne. Kilka lat zajmuje samo 
przestawienie produkcji opartej na środ-
kach chemicznych na uprawę w zgodzie 
z naturą. W tym czasie rolnik nie zara-
bia. W ekologicznej uprawie nie moż-
na też stosować chemicznych środków 
zwiększających plony ani przyspieszają-
cych ich wzrost. Co roku gospodarstwo 
poddawane jest pełnej kontroli. Kontro-
li podlegają nie tylko wszystkie obiekty 
gospodarstwa, tj. działki rolne, budyn-
ki, urządzenia do produkcji, magazyny 
itd., ale także dokumentacja: rejestry pro-
dukcji, dowody zakupu środków do pro-
dukcji, księgi rachunkowe, rejestry sprze-
daży etc. Na podstawie protokołu kon-
troli jednostka certyfikująca ocenia, czy 
gospodarstwo lub przetwórnia spełnia 
kryteria ekologicznej produkcji, by móc 
wystawić producentowi certyfikat zgod-
ności. Produkcja żywności ekologicznej 
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i sprzedaż, w naszym kraju jest wciąż 
nieduża a mała dostępność i konkuren-
cyjność także wpływa na wyższe ceny. 
1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa, 
która umożliwia rolnikom również pro-
wadzącym produkcję metodami ekolo-
gicznymi prowadzenie tzw. rolniczego 
handlu detalicznego. Dzięki temu rol-
nik może sprzedawać to, co wyprodu-
kuje w gospodarstwie, to co pochodzi 
z jego chowu, hodowli i uprawy, a tak-
że może przetwarzać i sprzedawać goto-

we produkty. Z własnych surowców rol-
nik może wytworzyć np. szynki, kiełba-
sy, pasztety, masło, ser, dżemy, maryna-
ty, pierogi, płatki czy oleje i sprzedać je 
odbiorcy końcowemu, czyli np. turyście 
lub sąsiadowi.

Źródła:
- A. Jereczek, Przewodnik po działaniu rol-
nictwo ekologiczne, Wydawnictwo Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, War-
szawa 2018

- www.warzywapolowe.pl/sprzedaz-produk-
tow-ekologicznych-polsce/

- www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/szkolenia-
/2017/z_pola_do_garnka/prezentacje 

- www.modr.pl/promocja- i- sprzedaz-
produktow-rolnictwa-ekologicznego/strona/
sprzedaz-produktow-ekologicznych

- A. Olkiewicz, Prawne uwarunkowania rol-
nictwa ekologicznego w Polsce, „Roczni-
ki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów 
Rolnictwa i Agrobiznesu” , tom.XX, Ze-
szyt 4/2017.

Podsumowanie konkursu Agro-Eko-Turystycznego
„Zielone Lato 2019”
To jeden z najstarszych i najbardziej popularnych w naszym województwie konkursów, w którym o miano najlepszych 
z najlepszych rywalizują ze sobą obiekty turystyki wiejskiej z Warmii i Mazur.

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

Ocenie konkursowej podlegały obiek-
ty w trzech kategoriach:
 gospodarstwa gościnne – wypoczy-

nek u rolnika (agroturystyka),
 gospodarstwa gościnne – wypoczy-

nek na wsi (turystyka wiejska),
 zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

Pierwsze dwie wymienione kategorie 
są zgodne z funkcjonującym systemem 
kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclego-
wej Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 
„Gospodarstwa Gościnne”, zaś ostatnia 
– z wymogami Ogólnopolskiej Sieci Za-
gród Edukacyjnych, prowadzonej przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział 
w Krakowie.

Ideą konkursu było upowszechnianie 
rozwoju agroturystyki i turystyki wiej-
skiej oraz promocja i prezentacja wsi, ja-
ko atrakcyjnego miejsca wypoczynku. 
W ramach konkursu komisja złożona 
z przedstawicieli: Samorządu Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego, Warmiń-
sko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej, Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z sie-
dzibą w Olsztynie, Wojewódzkiej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej i Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, do-
konała w dniach 22-28.05.2019 r. lustra-
cji 16 obiektów z obszaru województwa 
warmińsko-mazurskiego. W trakcie wi-
zyt komisja kierowała się następującymi 
kryteriami oceny:

 standard zakwaterowania i wyposa-
żenia, 

 rodzaj i jakość świadczonych usług, 
 ogólne zagospodarowanie obiektu,
 świadczone usługi rekreacyjne, 
 programy pobytu/oferta edukacyjna,
 stan sanitarny obiektu,
 oznakowanie obiektu, 
 oferta żywieniowa,
 sposób promocji działalności obiektu,
 posiadanie kategoryzacji wiejskiej ba-

zy noclegowej.

Po dokonaniu oceny gospodarstw lau-
reatom konkursu przyznano następujące 
miejsca w dwóch kategoriach:
 Kategoria: Gospodarstwa gościnne – 

wypoczynek na wsi (turystyka wiejska)
I miejsce ex aequo:
• Plajny-Ogród Dobrych Myśli, 

Plajny 10, 14-407 Godkowo oraz
• Majątek Giże Marczak,

Giże 41, 19-411 Świętajno
II miejsce ex aequo:
• Domy Konesera,

Trzcin 81, 13-324 Trzcin oraz
• Mazurski Folwark,

Lisy 19, 19-520 Banie Mazurskie
III miejsce:
• Zagroda Warmińska Pszczoła,

Purda 124a, 11-030 Purda

Wyróżnienie w tej kategorii otrzy-
mały ex aequo:
• Agroturystyka i Łowisko Zezuj,

Zezuj 3, 11-034 Stawiguda oraz

• AlleGorło,
Gorło 12, 19-330 Stare Juchy

 Kategoria: Zagrody edukacyjne War-
mii i Mazur
• I miejsca nie przyznano.
• II miejsce: Kozia Farma Złotna,

wieś Złotna 29, 14-300 Morąg 
• III miejsce:

Ogrody Pokazowe & Motylarnia, 
Marcinkowo 33a, 11-700 Mrągowo

Komisja konkursowa przyznała 
w tegorocznej edycji konkursu Zie-
lone Lato również dwie pozaregula-
minowe nagrody specjalne. Za głębo-
kie zaangażowanie w działalność swo-
ich „małych ojczyzn” oraz aktywizację 
społeczności lokalnej na terenach wiej-
skich Warmii i Mazur komisja nagro-
dziła panią Sławę Tarasiewicz ze wsi 
Galwiecie, właścicielkę gospodarstwa 
agroturystycznego i zagrody edukacyj-
nej „Trzy Świerki” oraz panią Natalię 
Brycką z miejscowości Krzykały, wła-
ścicielkę Domu Myśliwskiego SAGA-
LASÓWKA.

W kategorii Gospodarstwa gościnne 
– wypoczynek u rolnika (agroturystyka) 
nie przyznano nagród.

Organizatorem tegorocznej edycji 
konkursu był Samorząd Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego. Laure-
atom konkursu przyznano nagrody fi-
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nansowe na łączną wartość 25 tys. zł. 
Obiekty, które zostały nagrodzone, bę-
dą ponadto promowane poprzez roz-
powszechnianie o nich informacji na 
wytypowanych i prowadzonych przez 
samorząd stronach internetowych oraz 

jego publikacjach o charakterze tury-
stycznym. Dodatkowo obiekty te znaj-
dą się także w materiałach udostęp-
nianych na targach turystycznych, 
w których uczestniczy m.in. organiza-
tor konkursu. Podsumowując, przepro-

wadzony konkurs pokazuje, jak z roku 
na rok oferta turystyczna wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego staje się 
coraz bogatsza, wyższej jakości oraz 
bardziej zróżnicowana i wyspecjali-
zowana.

Plajny – Ogród Dobrych Myśli

Mazurski Folwark w Lisach

Zagroda Warmińska Pszczoła w Purdzie

Gosp. ekologiczne – Kozia Farma Złotna

Majątek Giże Marczak
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Zagrody edukacyjne w teorii i praktyce cz. II
Popularyzują rolnicze oblicze wsi polskiej oraz innowacyjne podejście do edukacji dzieci, młodzieży i osób star-
szych. Zagrody edukacyjne, bo o nich mowa, są miejscem połączenia wiedzy teoretycznej z praktycznym podej-
ściem do pracy i rytmu życia na wsi.

mgr inż. Marta Bieciuk, mgr inż. Renata Kierska 
Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Poniżej prezentujemy krótką charak-
terystykę części zagród edukacyjnych 
znajdujących się na terenie wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. Ich szla-
kiem będziemy podążać również w ko-
lejnym artykule (wrześniowe wydanie 
„Bieżących Informacji”).

1. Gospodarstwo agroturystyczne
„Trzy Świerki” (powiat gołdapski)

Serce siedliska stanowi stary mazur-
ski dom usytuowany w malowniczej 
miejscowości Galwiecie niedaleko Goł-
dapi. Z jednej strony malownicze jezioro 
Ostrówek, z drugiej – Puszcza Romnic-
ka, kompleks leśny stanowiący część Po-
jezierza Litewskiego. Nazwa gospodar-
stwa pochodzi od rosnących od strony 
jeziora dostojnych trzech świerków. Wy-
marzone miejsce do aktywnego spędza-
nia czasu na łonie natury, również zimo-
wą porą. Tutaj można skosztować przy-
rządzanych przez właścicielkę specja-
łów: chleba, masła, konfitur, a także wy-
pieków w postaci regionalnych sękaczy.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
 Ciasto na wałku
 Zioła naszych pól
 Z historią za pan brat
 Aktywny czwartek
 Puszcza nasz przyjaciel

Inne programy:
 Po śniegu, po lodzie – bo to teraz 

w modzie

2. Mazurska Ekozagroda „Ciche Wody” 
(powiat węgorzewski)

Zagroda zlokalizowana w odległości 
12 km od Węgorzewa w miejscowości 
Wężówko. Od 2000 r. posiada certyfikat 
gospodarstwa ekologicznego. Specjalizu-
je się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. 
Naturalne środowisko stwarza możliwo-
ści rozwoju w kierunku prowadzenia za-
jęć edukacyjnych dla najmłodszych. Je-
den z programów wykorzystuje atut go-
spodarstwa, jakim są owce starodawnej 
rasy skudde. Prócz przebywania na łonie 
natury przyjeżdżający goście mogą ak-

tywnie uczestniczyć w pracy gospoda-
rzy oraz posmakować posiłków przyrzą-
dzanych na bazie własnych produktów.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
 Wiosenne strzyżenie i pielęgnacja 

owiec
 Żywność produkowana w gospodar-

stwie ekologicznym
 Jesień w gospodarstwie ekologicznym

3. Farma Mazurska Masurenhof
(powiat ełcki)

Osada położona w uroczej mazurskiej 
wsi Szarejki niedaleko Ełku. Budynki sie-
dliska stanowią zmodernizowaną przed-
wojenną zabudowę. W starej stajni go-
spodarze stworzyli jadalnię, salę wesel-
ną z tarasem oraz łazienki. Malownicze 
położenie zagrody wśród mazurskich je-
zior i lasów pozwala na bezpośrednie 
obcowanie z otaczającą przyrodą. Od-
wiedzających czeka wiele atrakcji, m.in.: 
pieczenie chleba, dojenie kóz, kwaszenie 
kapusty. Bogactwo otaczających zabyt-
ków kulturalnych, tj. pozostałości zamku 
krzyżackiego i prowadzący do nich most, 
skansen pszczelarski czy wieża wodna 
z 1895 r. to tylko nieliczne atrakcje przy-
ciągające miłośników przygody i historii.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
 Pieczenie chleba – od kłosa do chleba
 Lekcja o kozach – pozyskiwanie mleka

4. Zajazd Tusinek
(powiat szczycieński)

Rodzinna firma położona przy wjeź-
dzie na Mazury w miejscowości Rozogi, 
przy trasie Szczytno-Ostrołęka. Przy 
drodze znajduje się część restauracyjna, 
w której są serwowane wyśmienite re-
gionalne potrawy, a także sklep farmer-
ski z lokalnymi specjałami. Tuż za re-
stauracją, w głębi alei lipowej, znajdu-
je się część hotelowa, przetwórnia mle-
ka krowiego i koziego oraz gospodar-
stwo rolne. Tutaj można odpocząć na ło-
nie przyrody, korzystając z naturalnych 
dobrodziejstw gospodarstwa: hodow-

li krów i kóz, a także tradycyjnie upra-
wianych warzyw, owoców i ziół. Gości 
czeka wiele atrakcji, w tym poznawanie 
różnych smaków, zapachów i dźwięków 
matki natury.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
 Od trawy do mleka
 Ogród i zioła
 Mleko i ser
 Ginące zawody – Stolarz
 Ginące zawody – Tkaczka
 Ginące zawody – Kowal
 Ginące zawody – Pszczelarz

Dodatkowy program:
 Kopalnia bursztynu

5. Gospodarstwo Ekoagroturystyczne 
„Kamez” (powiat szczycieński)

Gospodarstwo położone wśród łąk i la-
sów, w odległości 11 km od Szczytna we 
wsi Wawrochy. Specjalizuje się w hodow-
li koni, bydła opasowego i uprawie zbóż. 
Właściciele działalność agroturystyczną 
prowadzą od 2000 r., natomiast ekotury-
styczną od 2005 r. Jest to miejsce z „duszą”, 
ponieważ znajdują się tutaj pozostałości 
siedliska oraz fundamenty domu Bogusła-
wa Linki, mazurskiego działacza społecz-
no-narodowego. Prócz czynnego obcowa-
nia z naturą i uczestnictwa w życiu gospo-
darstwa, właściciele proponują szereg in-
nych atrakcji. Wśród nich pokazy: wypie-
ku chleba w piecu kaflowym, wykonania 
sera, masła, majonezów na bazie natural-
nych składników, warzyw i ziół, wyciska-
nia soku z warzyw i owoców. 

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
 Mleczna droga
 Z naturą za pan brat
 Park maszynowy
 Na tropach Smętka
 Zwierzęta w zagrodzie
 Chleba naszego powszedniego….

6. Gospodarstwo Agroturystyczne
„Patataj” (powiat szczycieński)

Gospodarstwo położone w malow-
niczym rejonie Mazur, w miejscowości 
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Jabłonka nieopodal Szczytna. Urozma-
icona, morenowa rzeźba terenu nada-
je miejscu urokliwy charakter. Już sam 
dojazd do gospodarstwa może dostar-
czyć pozytywnych wrażeń, gdyż droga 
wiedzie między pagórkami, sadzawka-
mi i starodrzewiem. Obiekt powstał na 
bazie mazurskiego siedliska, z urokli-
wymi pastwiskami wokół, na których 
zazwyczaj w sezonie letnim pasą się 
konie huculskie. Stadnina koni tej rasy 
stanowi integralną część gospodarstwa. 
Wokół siedliska można również spotkać 
inne, ciekawe okazy flory i fauny m.in. 
bociany, bieliki, czaple, żurawie, sarny 
czy też jelenie. W ramach prowadzo-
nych zajęć edukacyjnych dzieci uczest-
niczą w ciekawych pogadankach, oglą-
dają historyczne eksponaty, biorą udział 
w grach i zabawach tematycznych.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
 Koń w gospodarstwie rolnym
 Człowiek i koń blisko natury
 Koń – praca i rzemiosło

Dodatkowe programy:
 Koń i wojsko
 Mazury – pradzieje i dziś

7. Siedlisko Nawiady
(powiat mrągowski)

Obiekt położony nieopodal Mrągo-
wa, w otulinie Mazurskiego Parku Kra-
jobrazowego, nad brzegiem krystalicz-
nie czystego jeziora we wsi Nawiady. 
Malownicze położenie w samym ser-
cu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 
sprawia, że jest doskonałym miejscem 
do wypoczynku dla osób dorosłych, 
młodzieży, jak i starszych dzieci. Spe-
cyfiką gospodarstwa jest hodowla ko-
ni oraz produkcja warzyw i owoców 
w systemie ekologicznym. Gospodarze 
proponują także dodatkowe atrakcje, tj. 
przejażdżkę bryczką konną, saniami (zi-
mą) oraz wycieczki i rajdy po okolicz-
nych lasach. Do dyspozycji uczestni-

ków jest również boisko, sprzęt sporto-
wy oraz plac zabaw dla dzieci.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
 Ekologia certyfikowana na przykła-

dzie ogrodu warzywnego i sadu oraz 
upraw łąkarskich

 Poznajemy konie – koń przyjacielem 
człowieka

8. Gospodarstwo Agroturystyczne
„Zielona Dolina” (powiat mrągowski)

Zagroda zlokalizowana nieopodal 
Mrągowa w uroczej mazurskiej wsi 
Marcinkowo, w samym sercu Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich. W jego cen-
trum znajduje się XIX-wieczny dom ma-
zurski o konstrukcji ryglowej (tzw. mur 
pruski) oraz zabytkowa drewniana sto-
doła. Wokół budynków znajdują się roz-
ległe łąki, piękny las ze starym drzewo-
stanem oraz równie wiekowy sad jabł-
kowy i ogródek warzywny. Chlubą sie-
dliska jest znajdujący się na zewnątrz, 
opalany drewnem, piec chlebowy. Go-
ście mają możliwość smakowania świe-
żych jaj od kur, chleba z pieca, wiej-

skich wyrobów oraz pachnących jabłek 
z przydomowego sadu.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
 Warsztaty pieczenia chleba „Skibka 

chleba”
 Dookoła Ptasiego Świata

WMODR z siedzibą w Olsztynie za-
prasza do udziału w operacji pn. „Zagro-
dy edukacyjne jako innowacyjny kieru-
nek praktycznego kształcenia i popula-
ryzacji działalności rolniczej”. Działanie 
będzie zrealizowane w formie semina-
rium połączonego z wyjazdem studyj-
nym do zagród edukacyjnych wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych 
w OSZE w terminie 18-20 września 2019 r.

Do udziału w operacji zaprasza-
my właścicieli zagród edukacyj-
nych z terenu województwa war-
mińsko-mazurskiego zrzeszonych 
w OSZE oraz osoby zainteresowa-
ne założeniem zagrody edukacyj-
nej. Więcej informacji na stronie 
www.wmodr.pl.
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SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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

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

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OPERACJI PN.:

BUDOWANIE SIECI PARTNERSTW
W ZAKRESIE ORGANIZACJI

RYNKU ŻYWNOŚCI REGIONALNEJ I EKOLOGICZNEJ

realizowanej w ramach dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-
2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celem operacji jest budowanie sieci kontaktów i współpracy pomiędzy 
producentami rolnymi, producentami i przetwórcami żywności 

regionalnej i ekologicznej bądź zainteresowanymi produkcją żywności 
regionalnej i ekologicznej, przedstawicielami jednostek naukowych, 

doradztwa rolniczego oraz podmiotami wspierającymi rozwój 
rynku żywności regionalnej i ekologicznej. Transfer wiedzy 
i innowacji, a także dobrych praktyk w zakresie organizacji 
rynku żywności regionalnej i ekologicznej przyczyni się do 
integracji i współpracy w tworzeniu krótkich łańcuchów 
dostaw żywności w celu zawiązania partnerstwa i tworzenia 
grup operacyjnych ubiegających się o wsparcie w ramach 
działania „Współpraca”.

Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszenia będą dostępne od sierpnia br. na stronie www.wmodr.pl.
Koordynatorzy z ramienia organizatora:

Marta Bieciuk, tel. 89 535 76 84 w. 49, kom. 665 890 142, e-mail: m.bieciuk@w-modr.pl - żywność regionalna
Elżbieta Kaczyńska, tel. 89 535 76 84 w. 60, kom. 695 550 987, e-mail: e.kaczynska@w-modr.pl – żywność ekologiczna

Operacja będzie realizowana w formie
konferencji połączonej z wyjazdem studyjnym

(województwo warmińsko-mazurskie i małopolskie).
Termin realizacji: 24-26 września 2019 r.
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
 Gospodarstwo rolne w miejscowości Wodukajmy (gm. Sępopol) 

o pow. 12 ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdu-
ją się: dom jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym 
(72 m2), obora (253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42 
m2). Istnieje możliwość kupna samego siedliska (budynki) usytu-
owane 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 (dwie działki ewidencyjne). Tel. 508 323 512.

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

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

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

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

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

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

 Kombajn BIZON Z056 (szerokie koła, rok prod. 1984, stan ide-
alny), owijarkę Metal-Fach (stan idealny), rozrzutnik obornika 
dwuosiowy (prod. polskiej), przetrząsarko-zgrabiarkę (szer. ro-
bocza 3 m), śrutownik bijakowy (silnik 11 kW). Tel. 55 244 81 89 
(dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.

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

 Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zareje-
strowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestro-
waną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową, 
dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.

 Sprzedam szczeniaki foksterier tricot po rodzicach polujących, 
gm. Jonkowo. Tel. 604 194 791.

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

 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt do 
ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polo-
we, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator oraz kopaczkę 
gwiaździstą jednorzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.

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

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

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

 Dom jednorodzinny o pow. 130 m2, działkę rolną o pow. 1,3 ha, 
działkę ogrodniczą o pow. 0,65 ha. Położone na terenie miasta 
Ornety, cena do uzgodnienia. Tel. 668 047 199, 798 387 298.

 Gospodarstwo rolne 11 ha, budynki mieszkalne i gospodarcze, 
budowane w 2004 r., 2 stawy rybne o pow. 0,5 ha, las o pow. 4 ha 
z linią brzegową jeziora Kraks przy trasie nr 16 Biskupiec-Olsztyn, 
gm. Biskupiec. Tel. 503 151 852.

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

 Jelenie byki sprzedam. Wieliczkowo, gm. Lubomino. Tel. 500 891 996.
 Zapisy na drób: kurki odchowane: żółtonóżka (kwiecień), Tetra, 

Mesa, Bangkok, Leghorn (maj). Drób wodny: pisklęta, kaczki: pe-
kin francuski, kaczka piżmowa, gęś kołudzka (marzec - najniż-
sza cena, maj), pisklęta i indyki kolorowe (maj, czerwiec). Kurki 
odchowane cały rok. Kaczki nieodchowane. Tel. 604 194 791.

 Grunty rolne 11,11 ha, klasa IV, położone: obręb Bogatyńskie, 
gmina Orneta, powiat lidzbarski. Tel. 604 215 407.

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

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

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

 Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie stacje 
paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ścinacz zielo-
nek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619, 518 867 456.

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

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

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

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

 Dom 1-rodzinny, parterowy, wolnostojący położony w malowni-
czym miejscu (gm. Płoskinia). Pow. mieszk. domu wynosi 100 m2, 
pow. działki 5,72 ha. Możliwość rozbudowy budynku mieszkalne-
go. W cenie gotowy projekt rozbudowy z pozwoleniem na budowę. 
Dom składa się z 5 pokoi, przestronnego holu, kuchni oraz łazien-
ki. W domu została wymieniona instalacja elektryczna, centralne 
ogrzewanie (nowe grzejniki, piec CO, okna). Na całej pow. mieszk. 
wymieniono wylewki i podłogi, sufity podwieszane. Na działce du-
ży, murowany budynek gosp. Na posesji znajduje się staw, młody 
owocowy sad, ogródek warzywny i kwiatowy. Dojazd do posesji 
drogą asfaltową. Położenie nadaje się na prowadzenie działalności 
agroturyst. (ok. 300 m do lasu). Tel. 721 015 466.

KUPIĘ:
 Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ur-

sus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie. Tel. 

724 133 999.
 Byczki opasowe do dalszego chowu do 150 kg. Tel. 603 820 720.
 Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540 

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

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

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

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

PRACA:
 Zatrudnię kombajnistę na żniwa (z noclegiem). Tel. 795 807 728.
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Adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:

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

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

 DZIAŁDOWO,

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

tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

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

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

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

 OLSZTYN 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2019 r.

reklama na okładce kolor:

     II, III str. - 1 000 zł netto

     IV str. - 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

     format A4 - 800 zł netto

     format 1/2 A4 - 500 zł netto

     format 1/4 A4 - 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 - 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

     Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     - 500 zł netto

     Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron - 1 000 zł netto 

     Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron - 1 500 zł netto

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

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

Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 31 sierpnia 2019 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
 1. Komfortu cieplnego
 2. Jest nią np. Zielonka
 3. Dokument potwierdzający zgodność z normami, spełnianie wymogów
 4. Jeden z rodzajów chowu polegający na całodobowym utrzymywaniu 

zwierząt na pastwisku
 5. Rodzaj badań wykonywanych zdalnie, np. Przy pomocy dronów, przy 

wykorzystaniu specjalistycznych czujników
 6. Stan zdrowia fizycznego i psychicznego zwierząt
 7. Z niej pobieramy próbki do badań agrochemicznych
 8. Wpuszczanie narybku do jeziora
 9. Pomieszczenie dla bydła
10. Roślina spokrewniona z naszym rodzimym słonecznikiem
11. Sprawdzanie czegoś, nadzór nad kimś lub nad czymś
12. Afrykański świń
13. Dostarczanie dużej ilości czegoś, dawanie obfitych plonów
14. Cyrkulacja powietrza, niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają 

zwierzęta lub ludzie
15. Do pary z bezpieczeństwem pracy
16. Rodzaj kiszonki przygotowywanej z podsuszonych roślin
17. Jedno z niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
18. Biała, jedna z roślin miododajnych
19. W rejestrze COBORU jest ich osiem odmian

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

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

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Termin realizacji: 18-20 września 2019 r.

Szczegółowe informacje pod nr. tel. 89 535 76 84 wew. 49.
Karty zgłoszenia są dostępne na stronie ośrodka www.wmodr.pl.

ZAGRODY EDUKACYJNE
jako innowacyjny kierunek praktycznego kształcenia i popularyzacji działalności rolniczej

Operacja będzie realizowana w formie seminarium połączonego z wyjazdem studyjnym do zagród edukacyjnych 
województwa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych (OSZE).

Do udziału zapraszamy:
• właścicieli zagród edukacyjnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w OSZE,

• osoby zainteresowane założeniem zagrody edukacyjnej.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

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

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Termin realizacji: 18-20 września 2019 r.

Szczegółowe informacje pod nr. tel. 89 535 76 84 wew. 49.
Karty zgłoszenia są dostępne na stronie ośrodka www.wmodr.pl.

ZAGRODY EDUKACYJNE
jako innowacyjny kierunek praktycznego kształcenia i popularyzacji działalności rolniczej

Operacja będzie realizowana w formie seminarium połączonego z wyjazdem studyjnym do zagród edukacyjnych 
województwa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych (OSZE).

Do udziału zapraszamy:
• właścicieli zagród edukacyjnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w OSZE,

• osoby zainteresowane założeniem zagrody edukacyjnej.



7-8 września 2019 r.
Olsztyn, ul. Jagiellońska 91

• maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej   
• nawozów i środków ochrony roślin 
• zwierząt hodowlanych
• pasz i dodatków paszowych   
• budownictwa inwentarskiego   

• roślin i artykułów szkółkarskich i ogrodniczych
• instalacji wykorzystujących odnawialne źródła 

energii   
• żywności naturalnej i rękodzielnictwa   
• instytucji i organizacji rolniczych działających  

na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich

W PROGRAMIE TARGÓW PREZENTACJA:

pod Honorowym Patronatem

Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego

Artura Chojeckiego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza na

patronat medialny:patronat medialny:patronat medialny:patronat medialny:patronat medialny:patronat medialny:patronat medialny:patronat medialny:patronat medialny:patronat medialny:patronat medialny:patronat medialny:patronat medialny:

XXVI  Jesienne 
Targi Rolnicze


