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przegląd odmian soi
Jest jedną z najbardziej wartościowych roślin uprawnych ze względu 
na dużą zawartość białka o bardzo dobrym składzie aminokwasowym 
i nienasyconych kwasów tłuszczowych w nasionach.

Żyto hybrydowe w żywieniu świń
Żyto w roli paszy powoli zyskuje coraz więcej zwolenników. Współ-
czesne odmiany żyta przy prawidłowym zbilansowaniu dawki można 
stosować w żywieniu świń.
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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

|XXVI Jesienne Targi Rolnicze 
„Wszystko dla rolnictwa”
Zapraszamy w dniach 7-8 września 

2019 r. do odwiedzenia targów przy ul. 
Jagiellońskiej 91 w Olsztynie. Honoro-
wy patronat nad targami objął Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski. Targom towarzy-
szyć będzie konkurs kulinarny dla Kół 
Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regio-
nów” oraz targi „Polska Smakuje”. Je-
sienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rol-
nictwa” to przedsięwzięcie promujące 
rolnictwo i płody produkcji rolnej z re-
gionu Warmii, Mazur i Powiśla. Są one 
doskonałą okazją do korzystania z po-
rad specjalistów i doradców rolnych, wy-
miany doświadczeń oraz zapoznania się 
z nowinkami technologicznymi w dzie-
dzinie rolnictwa. Podczas targów odbędą 
się występy artystyczne, a dla wystaw-
ców zorganizowane zostaną konkursy 
„Hit Targów” i „Najładniejsze stoisko”.

|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 (wyjątek: po-
wiat działdowski i kętrzyński – warszta-
ty odbyły się w czerwcu br.). Dokładne 
terminy i miejsca odbywania się szkoleń 
zamieszczone są na www.wmodr.pl.

|Zaktualizowany harmonogram
zaplanowanych do uruchomienia
do końca 2019 roku naborów wniosków 
z PROW na lata 2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi zaktualizowało harmonogram pla-
nowanych naborów wniosków w ramach 
PROW na lata 2014-2020. W trzecim kwar-
tale 2019 roku nastąpi ogłoszenie termi-
nów uruchomienia wsparcia m.in. na na-
stępujące typy operacji: „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” – nawodnienia 
w gospodarstwie, „Premie na rozpoczę-
cie działalności pozarolniczej”, „Prze-
twórstwo i marketing produktów rol-

nych” – dla rolników zajmujących się lub 
podejmujących działalność w ramach rol-
niczego handlu detalicznego, „Wsparcie 
dla nowych uczestników systemów ja-
kości”. Zapraszamy do korzystania z indywi-
dualnego doradztwa w zakresie PROW – do 
wspólnej z doradcą rolniczym analizy możli-
wości uzyskania dofinansowania na realiza-
cję planowanych w gospodarstwie działań. 

|Szkolenia organizowane przez Powia-
towe Zespoły Doradztwa Rolniczego 
na terenie każdej gminy
Harmonogramy szkoleń dostępne są 

na www.wmodr.pl oraz w aplikacji na te-
lefony komórkowe ODR Olsztyn. Infor-
macje o planowanych szkoleniach i poka-
zach można uzyskać u każdego Doradcy 
Gminnego. Ośrodek proponuje szkolenia 
m.in. o następującej tematyce: integrowa-
na ochrona roślin, ekologiczne rolnictwo 
– produkcja roślinna i zwierzęca, żywie-
nie bydła mlecznego, bieżące informacje 
dot. poszczególnych działań PROW na la-
ta 2014-2020, rachunkowość rolna, podat-
ki, ubezpieczenia w rolnictwie, sprzedaż 
bezpośrednia, działalność marginalna, 
ograniczona oraz lokalna, rolniczy han-
del detaliczny.

|Operacje szkoleniowo-doradcze 
Ośrodka współfinansowane ze środków 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
WMODR we wrześniu br. zrealizuje 

następujące operacje: „Innowacje w pro-
wadzeniu gospodarstwa ekologicznego” 

– wyjazd studyjny do Francji (współfi-
nansowanie z SIR); „Zagrody edukacyjne 
jako innowacyjny kierunek praktycz-
nego kształcenia i popularyzacji dzia-
łalności rolniczej” – wyjazd studyjny 
po terenie województwa warmińsko-ma-
zurskiego (współfinansowanie z KSOW); 
„Budowanie sieci partnerstw w zakre-
sie organizacji rynku żywności regio-
nalnej i ekologicznej” – wyjazd studyj-
ny po terenie województwa warmińsko-
-mazurskiego i małopolskiego (współfi-
nansowanie z SIR). Szczegóły dotyczące 
wszystkich operacji zamieszczone są na 
www.wmodr.pl.

|Konkurs Agroliga 2019
– etap wojewódzki
31 lipca br. w Olsztynie odbyła się 

uroczysta wojewódzka gala AgroLi-
gi 2019. Mistrzem w kategorii Rolnik 
zostali pp. Dorota i Karol Kania ze 
Szwarcenowa, w kategorii Firma Mi-
strzem została Piekarnia Warmińska 
z Braniewa. Relacja z uroczystości znaj-
duje się na str. https://wmodr.pl/informa-
cje. Konkurs AgroLiga na szczeblu woje-
wódzkim organizowany jest przez wo-
jewódzkie ośrodki doradztwa rolnicze-
go, na szczeblu krajowym – przez re-
dakcję audycji rolnych TVP i stowarzy-
szenie AgroBiznesKlub, a jego celem jest 
promocja rolników i firm potrafiących 
produkować bardzo dobre wyroby na 
konkurencyjnym rynku rolno-spożyw-
czym.

Bieżące Informacje nr 9 [360]    Wrzesień 2019
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z życia samorządu województwa

Święto plonów i konkursy

samorząd województwa wspiera
aktywizację wiejskich obszarów

Przed nami Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie. Ta piękna tradycja stanowi ważny element polskiej kultury 
i dobrych obyczajów, pokazuje wartości, jakimi są umiłowanie ziemi rodzinnej i uszanowanie pracy rolników.

Biuro Prasowe Marszałka Województwa

Jak co roku samorząd województwa warmińsko-mazurskie-
go zaprasza do Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Et-
nograficznego w Olsztynku na wspólne świętowanie. Dożyn-
ki wojewódzkie, wzorem lat ubiegłych, rozpoczną się o godz. 
11.30 przemarszem korowodu dożynkowego pod olsztynecki 
amfiteatr. Tam o godz. 12.00 odbędzie się uroczysta msza świę-
ta. Po niej część oficjalną uroczystości rozpocznie obrzęd do-
żynkowy poprowadzony przez Zespół Pieśni i Tańca Jedwab-
no. Będzie też można podziwiać prawdziwe arcydzieła sztu-
ki ludowej oraz skosztować przepysznych wypieków. Waż-
nym punktem programu będzie rozstrzygnięcie konkursu na 
najładniejszy wieniec dożynkowy oraz najładniejsze stoisko 
dożynkowe kół gospodyń wiejskich. O dobrą zabawę zadba-
ją m.in. zespół Mazury ze Szczytna, zespół Pokolenia z Bie-
sala, Kapela Warmińska z Olsztyna oraz Zespół Pieśni i Tań-
ca Jedwabno. Po części oficjalnej uroczystości gości będzie ba-
wił zespół Weekend.

Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 16 września. 
Każda gmina może zgłosić jeden wieniec dożynkowy. Przy oce-
nie brane są pod uwagę m.in. różnorodność i jakość użytych 
materiałów naturalnych, architektura bryły (forma nawiązują-
cą do tradycji regionu), kompozycja i dobór barw, precyzja wy-
konania, ogólny wyraz artystyczny i estetyczny. Więcej infor-
macji o konkursie na stronie www.warminsko-mazurskie.ksow.pl

Konkurs na najładniejsze stoisko dożynkowe
kół gospodyń wiejskich

Stoiska będą oceniane pod kątem kompozycji przestrzennej, 
kompozycji układu eksponatów, sposobu prezentacji, atrakcyj-
ności wizualnej i obfitości oferty produktów prezentowanych 
na stoisku. Ze względu na ograniczenia organizacyjne w kon-
kursie może wziąć udział maksymalnie dziesięć kół gospodyń 
wiejskich. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej www.
warmia.mazury.pl zakładka: obszary wiejskie, aktualności. Zgłosze-
nia przyjmowane są do 30 sierpnia drogą mailową: dow@war-
mia.mazury.pl lub w wersji papierowej pocztą.

Poznaliśmy tegorocznych laureatów konkursów „Małe Gran-
ty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go” oraz „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Umowy 
zostały podpisane w Centrum Wdrażania i Promocji Innowa-
cji w Olsztynie.

Inicjatywa „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego” służy promowaniu działań z za-
kresu modernizacji terenów wiejskich oraz wspieraniu zadań 

wpływających na zwiększenie aktywności społeczności lokal-
nych na obszarach wiejskich.

W tym roku konkurs został podzielony na dwie kategorie: 
zadania inwestycyjne i zadania aktywizujące społeczności lo-
kalne. Maksymalna wysokość pomocy finansowej na jedno za-
danie inwestycyjne wynosi 12 tys. zł, a na zadanie aktywizujące 
społeczności lokalne – 4 tys. zł. Wpłynęły 273 wnioski na łączną 
kwotę dofinansowania 2,7 mln zł. Ostatecznie wybrane zosta-
ły 34 zadania inwestycyjne na kwotę 400 tys. zł oraz 25 zadań 
aktywizujących społeczności lokalne na kwotę ponad 98 tys. zł.

Celem konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powi-
śla” jest zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności 
obszarów wiejskich w realizację inicjatyw w swoim otocze-
niu, poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowa-
nie dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności tu-
rystycznej obszarów wiejskich. Maksymalna wysokość na 
jedno zadanie nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł. Wpły-
nęło 35 wniosków na łączną kwotę ponad 637 tys. zł. Dofi-
nansowanych zostało 13 zadań inwestycyjnych na kwotę 249 
tys. zł. Ogólnie w obu konkursach dofinansowano 72 zada-
nia na kwotę 747,5 tys. zł.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do udzia-
łu w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy.

Dzięki Małym Grantom Sołeckim w Kraszewie w gm. Lidzbark War-
miński stanie drewniana altana.

Bieżące Informacje nr 9 [360]    Wrzesień 2019



wsparcie dla kół gospodyń wiejskich
Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U., poz. 2212, z 2019 
poz. 693), zwanej dalej ustawą KGW, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi Krajowy Rejestr Kół 
Gospodyń Wiejskich. Nabór wniosków o pomoc finansową dla KGW rozpoczął się 7 maja 2019 r. i potrwa w biurach 
powiatowych ARiMR do 31 października 2019 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków 
przewidziana na ten cel.

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

Ustawa KGW określa formy i zasady dobrowolnego zrze-
szania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania 
oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkiem koła gospodyń 
wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat. Jed-
nocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń 
wiejskich. Za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalno-
ści koła mogą brać także udział osoby, które ukończyły lat 13. 
Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce or-
ganizacje wspomagające realizację celów koła.

Z inicjatywą założenia koła gospodyń wiejskich może wystą-
pić co najmniej 10 osób, które ukończyły 18 lat i których miej-
scem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła, 
sołectwo położone w granicach administracyjnych miasta albo 
miasto do 5000 mieszkańców. Szczegółowe zasady i warunki 
wstępowania do kół i występowania z kół gospodyń wiejskich 
określają statuty. Statut może przewidywać dodatkowe wymo-
gi dla członków koła.

Obowiązek wpisu
do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do 
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ko-
ło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną z chwi-
lą dokonania wpisu do rejestru. W imieniu koła działa ko-
mitet założycielski do czasu rejestracji koła gospodyń wiej-
skich, a następnie do czasu wyboru zgodnie ze statutem je-
go organów.

Komitet założycielski składa do kierownika właściwe-
go miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o wpis koła gospodyń 
wiejskich do rejestru wraz ze statutem lub oświadczeniem 
o przyjęciu wzorcowego statutu. Prezes Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje, w drodze decy-
zji, wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru po stwierdze-
niu, że statut koła jest zgodny z przepisami prawa, założy-
ciele koła spełniają wymagania określone w ustawie o KGW 
oraz w rejestrze nie dokonano wpisu koła z siedzibą w tej 
samej wsi. Prezes ARiMR, po dokonaniu wpisu, wydaje za-
świadczenie o wpisaniu koła do rejestru. Wniosek o wpis ko-
ła gospodyń wiejskich do rejestru (wraz z załącznikami) za-
wiera w szczególności:
 nazwę koła,
 siedzibę i adres koła,
 wskazanie terenu działania koła,
 listę założycieli koła zawierającą ich imiona i nazwiska oraz 

miejsce zamieszkania,

 oświadczenia założycieli koła o woli wejścia w skład jego 
członków oraz o miejscu zamieszkania na terenie działal-
ności koła,

 adres do doręczeń koła,
 własnoręczne podpisy założycieli koła,
 informacje o osobie lub osobach umocowanych do reprezen-

tacji koła oraz opis sposobu reprezentacji koła,
 podpisy osób wybranych w skład komitetu założycielskiego.

Przeznaczenie pomocy

Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru 
Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) może otrzymywać dotacje 
celowe na realizację ustawowo określonych zadań, według za-
sad określonych w odrębnych przepisach. Zgodnie z art. 2 ust 
3 ustawy o KGW koło gospodyń wiejskich może przeznaczyć 
pomoc finansową na realizację następujących zadań:

 prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświa-
towo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

 prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwo-
ju obszarów wiejskich;

 wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
 prowadzenie działalności na rzecz poprawy warunków ży-

cia i pracy kobiet na wsi;
 upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospo-

darowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw 
domowych;

 reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wo-
bec organów administracji publicznej;

 rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultu-
ry lokalnej i regionalnej.

Nie ma katalogu zamkniętego wskazującego, na co należy 
wydatkować pomoc, jednak udokumentowany wydatek musi 
być ściśle powiązany i uzasadniony realizacją powyższych za-
dań. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby je-
go członków:
 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków,
 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków 
 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.
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Jednym z zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest administrowanie funduszami promocji produktów rolno-
-spożywczych, które utworzono w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów 
rolno-spożywczych.

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

Fundusz promocji roślin oleistych
już działa

Zasady organizacji i funkcjono-
wania funduszy promocji produk-
tów rolno-spożywczych, zadania oraz 
zasady finansowania określa ustawa 
z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach 
promocji produktów rolno-spożyw-
czych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2160). Do 
tej pory funkcjonowało dziewięć od-
rębnych funduszy promocji: 
 Fundusz Promocji Mleka,
 Fundusz Promocji Mięsa Wieprzo-

wego,
 Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
 Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,
 Fundusz Promocji Mięsa Owczego,
 Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,
 Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
 Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, 
 Fundusz Promocji Ryb. 

Z dniem 1 sierpnia 2019 r. na mocy Ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów 
rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1318) został utworzony 
nowy fundusz promocji – Fundusz Promocji Roślin Oleistych.

Wysokość wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych 
wynosi 0,2 proc. wartości netto od roślin oleistych (rzepa-
ku, rzepiku, soi, lnu i konopi) będących przedmiotem czyn-
ności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towa-
rów i usług.

Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka są dokonywane przez 
pierwsze podmioty skupujące w rozumieniu art. 151 rozporzą-
dzenia nr 1308/2013, w wysokości 0,001 zł od każdego skupio-
nego kilograma mleka.

Natomiast wpłaty na pozostałe fundusze promocji, są nalicza-
ne w wysokości 0,1 proc. wartości netto od następujących rze-
czy ruchomych będących przedmiotem czynności podlegających 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:

Od 1 stycznia 2017 r. do naliczania na fundusze promocji są 
zobowiązani także przedsiębiorcy prowadzący działalność go-
spodarczą w zakresie uboju: świń rzeźnych, bydła rzeźnego, 
owiec oraz drobiu rzeźnego, w wysokości 0,1 proc. wartości net-
to tych zwierząt poddanych ubojowi, a niebędących przedmio-
tem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od to-
warów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, tj. od zwierząt po-
chodzących z własnych ferm.

Wpłaty na poszczególne fundusze promocji są naliczane, po-
bierane i przekazywane przez:
 przedsiębiorców prowadzących działalność gosp. w zakresie 

uboju świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu;
 przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów 

i usług w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), 
którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywo-
zu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, 
bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu;

 przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów 
i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce 
lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 
ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży lub 
wytwarzają owoce i warzywa;

 przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów 
i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od 
podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, 
w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, bądź prowadzą-
cych działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlą-
dowych lub morskich, bądź prowadzących działalność w za-
kresie chowu lub hodowli ryb.

Ustawa z 13 czerwca 2019 r. wprowadza zmianę również w od-
niesieniu do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na 
Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych, do których 
wcześniej byli zobowiązani przedsiębiorcy prowadzący działal-
ność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż, takich jak: psze-
nica, żyto, jęczmień, kukurydza, owies oraz gryka, tylko na cele 
konsumpcyjne. Po zmianie wpłaty na Fundusz Promocji Zbóż 
i Przetworów Zbożowych będą naliczać, pobierać i przekazy-
wać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w za-
kresie przetwórstwa zbóż bez względu na jego przeznaczenie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o fundu-
szach promocji produktów rolno-spożywczych przedsiębiorcy skła-
dają deklaracje do dyrektora generalnego za pośrednictwem Od-
działu Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby 
przedsiębiorcy zobowiązanego do naliczenia, pobierania i prze-
kazania wpłat na fundusze promocji – w przypadku wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego do Oddziału Terenowego KOWR 
w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn. Deklaracja po-
winna zostać złożona po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, 
lecz nie później niż do 25. dnia miesiąca następującego po zakoń-
czeniu kwartału. Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powi-
nien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na 
wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w OT KOWR w Olsz-
tynie, ul. Głowackiego 6 lub pod numerem telefonu 89 524 88 76 
oraz na stronie internetowej www.kowr.gov.pl/promocja w zakład-
ce „Fundusze Promocji”.

 świnie żywe,
 bydło i cielęta żywe,
 konie żywe,
 owce żywe,

 zboża,
 owoce i warzywa,
 drób żywy,
 ryby.
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ogólnopolski program regeneracji
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania antropoge-
nicznego.

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

Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de 
minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą 
jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właści-
wej miejscowo okręgowej stacji chemiczno-rolniczej (OSCh-R).

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio: 
 do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz 

MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 
25 ha użytków rolnych, 

 do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz 
MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale 
nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych, 

 do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz 
MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale 
nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

|Beneficjentem końcowym programu są posiadacze 
użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 
75 ha, o pH gleby poniżej lub równej 5,5.

Pobieranie i analiza próbek gleby

Przed złożeniem wniosku konieczne jest zbadanie pH gleby, 
bądź posiadanie aktualnych wyników badań. Za ważne uznaje 
się badania odczynu gleby wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r.

Badanie pH – próbki gleby muszą być pobrane zgodnie z in-
strukcją opartą o PN-R-04031:1997. Powierzchnia przypadająca 
na 1 próbkę nie może przekraczać 4 ha. Próbki można pobrać 
samodzielnie lub zlecić pobieranie próbek gleby próbkobiorcy 
OSChR. Za pobranie próbek przez rolnika rozumiane jest tak-
że ich pobranie przez podmiot zewnętrzny, pod warunkiem, 
że zastosowano procedury oparte o PN-R-04031:1997.

|Za badania pH oraz za wydanie zalecanej dawki 
wapna OSChR pobiera opłatę zgodnie z załącznikiem 
do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U z 2014 r. poz. 1210).

 pełna analiza gleby: pH, P2O5, K2O, Mg – 13,12 zł/próbka
 zalecana dawka wapna: 1,73 – 2,13 zł/ próbka
 badanie pH w celu wydania zalecanej dawki wapna – 8,01 

zł/próbka

Wniosek

Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydruko-
wać i złożyć czytelny podpis (imię i nazwisko) Wnioskodawcy.

Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z za-
łącznikami:

 opinią zalecanej dawki CaO
 faktura (oryginał)
 wypełnionymi i podpisanymi 3 formularzami dotyczącymi 

pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, należy zło-
żyć w najbliższej okręgowej stacji chemiczno-Rolniczej.

OSCh-R przekaże kompletny wniosek, oceniony pod wzglę-
dem formalnym i merytorycznym do właściwego miejscowo 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej.

Faktura

Przykładowe informacje na fakturze przy zakupie wapna na-
wozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, okre-
ślonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawo-
zów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawo-
zowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mine-
ralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229):
 wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmia-

na 04, minimalna zawartość CaO 50%,
 wapno nawozowe typ: z produkcji ubocznej, odmiana 07, 

minimalna zawartość CaO 30%,
 wapno nawozowe zawierające magnez typ: węglanowe, od-

miana 05, minimalna zawartość CaO+MgO 45%.

Przykładowe informacje na fakturze przy zakupie środ-
ka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnują-
cych, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 
2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 paździer-
nika 2003 r. w sprawie nawozów:
 G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz za-

wartość CaO% deklarowana przez producenta środka wap-
nującego,

 G.2. wapno tlenkowe i wodorotlenkowe pochodzenia natu-
ralnego, typ: wapno magnezowe palone – jakość pierwsza 
oraz zawartość CaO+MgO deklarowana przez producenta 
środka wapnującego,

 G.3. wapno uzyskiwane w procesach przemysłowych, typ: 
wapno defekacyjne oraz zawartość CaO% deklarowana 
przez producenta środka wapnującego.

Wniosek wraz załącznikami jest dostępny na stronie WFO-
ŚiGW: http://wfosigw.olsztyn.pl oraz na stronie Krajowej Sta-
cji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie https://www.schr.gov.pl/
p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-
ich-wapnowanie.

Więcej informacji na stronie www.oschr.olsztyn.pl w zakładce 
AKTUALNOŚCI.
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choroby oraz szkodniki ziemniaka
Ziemniak jest rośliną, która jest szczególnie podatna na wszelkiego rodzaju choroby i działanie szkodników. Dotyczy 
to tak bulw, jak i części zielonej rośliny. Choroby i szkodniki nie tylko rzutują na plonowanie i wielkość bulw, ale przede 
wszystkim mogą decydować o ich przydatności do spożycia. W artykule przedstawiono najczęściej spotykane agrofagi 
atakujące plantacje ziemniaka w naszym regionie.

mgr inż. Karol Sus 
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olecko

CHOROBY ZIEMNIAKA

Parch srebrzysty 
Choroba wywoływana przez grzy-

ba Helminthosporium solani. Objawami są 
szare lub srebrzyste plamy na bulwach. 
Skórka rozwarstwia się. Przy wysokiej 
wilgotności na bulwach widoczny jest 
czarny nalot. Bulwy wysychają w cza-
sie przechowywania. Sadzenie silnie po-
rażonych bulw powoduje ograniczenie 
wschodów. Źródłem infekcji są zainfe-
kowane bulwy. Warunki sprzyjające roz-
wojowi choroby to temperatura powyżej 
30°C w czasie przechowywania oraz wy-
soka wilgotność.

Brak jest środków chemicznych, które 
zabezpieczają bulwy przed infekcją przez 
sprawcę choroby. Pozostają do dyspozy-
cji jedynie zabiegi profilaktyczne. Zwal-
czanie polega na stosowaniu kwarantan-
ny, a co za tym idzie braku uprawy ziem-
niaków na tym samym polu częściej niż 
3-4 lata. Zbiór bulw należy wykonywać 
przy bezdeszczowej pogodzie. W czasie 
składowania do przechowalni bulwy po-
winny zostać przesuszone.

Alternarioza ziemniaka
Alternarioza inaczej nazywana suchą 

plamistością liści ziemniaka wywoływa-
na jest przez grzyb Alternaria solani lub 
A. alternata. Objawy choroby widoczne są 
przeważnie w drugiej i trzeciej dekadzie 
czerwca oraz na początku lipca. Na dol-
nych starszych liściach pojawiają się okrą-
głe nekrotyczne, brunatne plamy z koncen-
trycznym strefowaniem. Wielkość i ilość 
plam zależy od odmiany. Dookoła pla-
my po wierzchniej stronie liścia występu-
je charakterystyczna żółtawa obwódka. Na 
niektórych odmianach alternarioza może 

pojawić się w końcowym okresie wegeta-
cji. Istnieje znaczna różnica w stopniu od-
porności odmian na tę chorobę. Na po-
wierzchni bulw widoczne są suche, szaro-
brunatne lekko wgłębione plamy.

Źródłem infekcji mogą być zainfeko-
wane bulwy lub resztki łodyg, liści po-
zostające na polu po zbiorze ziemnia-
ków. Warunki sprzyjające rozwojowi to 
wysoka temperatura, susza przerywana 
krótkimi opadami, uprawa na glebach 
lekkich, warunki stresowe występujące 
w okresie wegetacji.

Zaraza ziemniaka
Zarazę ziemniaka wywołuje obecność 

grzyba Phytophthora infestans. Objawy po-
jawiają się na powierzchni liści, gdzie po-
czątkowo widoczne są żółtawe plamy, któ-
re z czasem brunatnieją. Po dolnej stronie, 
przy dużej wilgotności, na granicy tkanki 
zdrowej i chorej widoczny jest delikatny 
biały nalot grzyba. Z czasem zlewające się 
w plamy mogą doprowadzić do zamiera-
nia całych liści, następnie łodyg, a w koń-
cu całych roślin. Łodygi stają się kruche, 
szybko zasychają. Na powierzchni bulw 
występują szaro-sine, lekko wklęsłe pla-
my. W miąższu bulw widoczne rdzawe 
nacieki. Miąższ suchy i twardy, z czasem 
może pojawić się zgnilizna.

Źródłem infekcji mogą być zainfeko-
wane bulwy znajdujące się w kopcach, na 
stertach odpadowych, samosiewy ziem-
niaka. Warunki sprzyjające rozwojowi 
to temperatura 12-18°C, wysoka wilgot-
ność, uprawa odmian o dużej wrażliwo-
ści na grzyba.

Rizoktonioza ziemniaka
Rizoktoniozę ziemniaka wywołu-

je grzyb Rizoktonia solani. Grzyb ten 

wyrządza największe szkody w okre-
sie wschodów, atakując kiełki a póź-
niej stolony i zawiązki bulw. Choroba 
ta w fazie wschodów ziemniaków po-
woduje opóźnienie i nierównomierność 
oraz niedorozwój roślin w okresie dal-
szej wegetacji próchnienie podstawy ło-
dyg. Źródłem infekcji są porażone bul-
wy i gleba.

SZKODNIKI ZIEMNIAKA

Drutowce
Drutowce to larwy chrząszczy z ro-

dziny sprężykowatych o silnie wydłu-
żonym, walcowatym ciele, długości do 3 
cm. Uszkodzone rośliny przełamują się 
i zamierają, a w przypadku nadgryzie-
nia łodygi, słabiej rosną.

Mątwik ziemniaczany
Jest gatunkiem nicienia z rodziny He-

teroderidae. Żeruje głównie ziemniakach. 
Rośliny uszkadzają postacie dorosłe, lar-
wy oraz nimfy.

Mszyce
Są to owady małe, o miękkim i deli-

katnym ciele i błoniastych skrzydłach, 
często zredukowanych. Odwłok baryłko-
waty, z zaznaczoną wyraźnie segmenta-
cją. Przechodzą przeobrażenie niezupeł-
ne. Mszyce są roślinożerne: wysysają sok 
z roślin. Często są przyczyną znacznych 
szkód w uprawach.

Stonka ziemniaczana
Chrząszcz z rodziny stonkowatych, 

gatunek zawleczony do Europy. Pospo-
lity szkodnik upraw ziemniaków. Żeru-
je na ziemniakach. Żywi się ich liśćmi, 
kwiatami i łodygami.

Bieżące Informacje nr 9 [360]    Wrzesień 2019 9

w polu i na łące



nowoczesne systemy do aplikowania gnojowicy
Doglebowa aplikacja gnojowicy i gnojówki nie jest zbyt popularna w Polsce, przede wszystkim ze względu na koszty 
zakupu odpowiednich aplikatorów. Producenci podkreślają jednak, że na rynku panuje koniunktura i zapotrzebowanie na 
produkty wzrasta oraz że nie są w stanie na bieżąco sprostać popytowi. Wozy asenizacyjne z różnymi systemami rozpro-
wadzania i aplikacji gnojowicy znajdują się ofercie licznych firm, spośród których można wymienić: Bauer, Jeantil, Joskin, 
Kaveco, Meprozet, Peecon, Pomot, Slootsmid, Vogelsand, Zunhammer i inne. Producenci oferują również bardzo szeroką 
gamę pojemności od 2 do nawet 30 m3.

mgr inż. Edward Lesiak 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Bartoszyce

Aplikatory doglebowe. Instalowana na 
wozie asenizacyjnym przystawka z ze-
stawem aplikatorów doglebowych jest 
na ogół wyposażana w specjalny układ 
przystosowany do dokładnego rozdrob-
nienia stałych cząstek w gnojowicy i jej 
ujednorodniania. W efekcie ogranicza 
się ryzyko zapchania przewodów i ich 
końcówek (redlic) odpowiedzialnych za 
wprowadzanie nawozu pod powierzch-
nię gleby. System do wprowadzania 
gnojowicy pod powierzchnię gleby jest 
szczególnie polecanym rozwiązaniem ze 
względu na możliwość ograniczania emi-
sji amoniaku i odoru do atmosfery. Osią-
gnięcie spodziewanych efektów aplika-
cji wymaga jednak przestrzegania okre-
ślonych zasad. Najważniejszą z nich jest 
umieszczenie nawozu w glebie na okre-
ślonej głębokości (8-12 cm). Jeśli gnojowi-
ca zostanie zaaplikowana głębiej, to po-
wstanie ryzyko zanieczyszczenia środo-
wiska glebowego, wynikające z niewiel-
kiego zagęszczenia lub braku korzeni ro-
ślin w danej warstwie gleby, jak też ogra-
niczonego dostępu do tlenu, co może pro-
wadzić do niewłaściwego rozkładu mate-
rii organicznej.

Posiadacze gruntów ornych i nie-
użytków powinni w pierwszej kolejno-
ści przyjrzeć się aplikatorom kultywato-
rowym. Producenci oferują różne ich ro-
dzaje, co poza pewnym zróżnicowaniem 
efektów nawożenia, powoduje różny 
efekt uprawowy oraz wpływa na zmia-
nę zapotrzebowania zestawu na siłę ucią-
gu ciągnika. W każdym przypadku spo-
sób podawania gnojowicy do gleby jest 
ten sam. Z rozdzielacza płynie ona prze-
wodami za zębami kultywatora, wzdłuż 
ich krzywizny, a następnie wtryskiwana 
jest pod lemiesze.

Za pewien standard można uznać 
aplikatory kultywatorowe z zębami sprę-
żystymi. Ich zalety to przede wszystkim 
lepsze w porównaniu z gęsiostopkami 
spulchnienie gleby oraz dobre miesza-
nie resztek roślinnych. Lemiesze zębów 

sprężystych są jednak dużo węższe od 
gęsiostopek, a to powoduje z kolei, że 
gnojowica jest rozlewana dość wąskimi 
pasami. W zależności od budowy dane-
go aplikatora zęby sprężyste mogą pra-
cować na różnej głębokości, co jest także 
równoznaczne ze zróżnicowaną głębo-
kością aplikacji gnojowicy czy gnojówki. 
Głębokość pracy tych maszyn mieści się 
w zakresie od 3 do 20 cm w zależności 
od modelu i producenta.

Innowacyjnym rozwiązaniem, prze-
znaczonym do umieszczania gnojowicy 
pod powierzchnią gleby, są tarcze i tale-
rze, stosowane na różnych glebach, głów-
nie pokrytych pozostałościami roślinny-
mi. Warunkiem skutecznego działania 
zespołów aplikujących gnojowicę jest ta-
kie dostosowanie jej ciśnienia oraz daw-
ki, aby ograniczyć możliwość wylewa-
nia się nawozu z wyżłobionych rowków. 
Przykładem nowoczesnej konstrukcji wo-
zu asenizacyjnego może być jego wypo-
sażenie w układ odcinający dopływ gno-
jowicy do zespołów roboczych, jeśli zo-
staną uniesione nad powierzchnię roli.

Aplikatory talerzowe mogą mieć dość 
zróżnicowaną budowę, co powoduje, że 
służą one do nawożenia różnych rodza-
jów gruntów. Oferowane m.in. przez fir-
my Bauer, Joskin, Pichon i Zunhammer 
urządzenia wyposażone są w tarcze usta-
wione równolegle do kierunku jazdy, co 
sprawia, że rozcinają one glebę, ale jej 
nie uprawiają, pełniąc tak naprawdę rolę 
krojów talerzowych. W powstałe za tar-
czami rowki wprowadzany jest płynny 
nawóz. Niektóre urządzenia wyposażo-
ne są dodatkowo w rolki dociskowe, któ-
rych zadaniem jest zamknięcie powsta-
łych rowków. Powyższe rozwiązanie jest 
najbardziej uniwersalne i pozwala na za-
stosowanie go przy nawożeniu nie tylko 
łąk, ale także ściernisk czy nieużytków. 

Nowoczesnym rozwiązaniem są rów-
nież elementy aplikujące, które są zamo-
cowane na ramie za pomocą sworznia, 
dzięki czemu mogą odchylać się pod ką-

tem 20 st. (10 st. w lewo i 10 st. w prawo), 
by dostosować się do krzywej linii prze-
jazdu bez konieczności podnoszenia ma-
szyny i nie niszcząc upraw.

Same zaś talerze (pozwalające na apli-
kację na głębokość 1-6 cm), zbudowane 
z metalu i gumy nitrylowej NBR, są lżej-
sze (5,9 kg – waga została zmniejszona 
o połowę przy takiej samej wytrzyma-
łości na zużycie, dzięki procesowi wul-
kanizacji), a z uwagi na ich dużą śred-
nicę (400 mm) mniejsze jest zapotrzebo-
wanie na moc. Dzięki takiej konstrukcji, 
udało się również zredukować masę ca-
łej maszyny.

Z przydatnych opcji, które producenci 
proponują dla nowych aplikatorów warto 
zwrócić uwagę na m.in. hydrauliczne za-
ciski przeciw wyciekaniu blokujące prze-
wód aplikujący, dzięki sprężynie odciąga-
jącej, i zwalniające go wskutek zadziała-
nia siłownika. W celu zmniejszenia ryzy-
ka zapchania, nowe modele mają rynien-
ki spustowe robione na miarę, w których 
umieszczone są giętkie węże.

Interesującą opcją jest hydrauliczny, 
system dociskający (zastępujący spręży-
ny), który utrzymuje nacisk na podłoże, 
identyczny dla każdego elementu, przy 
czym konstrukcja nie podlega skrętom 
(dzięki zbiornikom azotu). Maksymalne 
ugięcie elementów wynosi 10 cm, a dzię-
ki siłownikom mogą się one podnosić 
niezależnie, co pozwala odłączać po-
szczególne odcinki za pomocą GPS.

Wreszcie, aby dostosować aplikator do 
wymagań rolnictwa precyzyjnego, moż-
na go doposażyć w urządzenie Section-
-Control zapewniające automatyczną ak-
tywację i dezaktywację odcinków nawo-
żących, w oparciu o system GPS. Jeśli 
użytkownik przejeżdża ponownie po po-
wierzchni już pokrytej nawozem, sys-
tem zamyka hydrauliczny zacisk i pod-
nosi element.

Pełną gamę takich rozwiązań posiada 
w swojej ofercie Joskin. Dostępne modele 
Terrasoc, Terraflex/2 ,Terraflex/3, Terradisc. 
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Ciekawe rozwiązanie posiada firma 
Vogelsang jako Strip Till w postaci agre-
gatu XTill który łączy zalety siewu i kon-
wencjonalnych systemów uprawy gleby. 
W jednym przejeździe można połączyć 
dzięki niemu wiele elementów uprawo-
wych, jak m.in. orkę, uprawę przedsiew-
ną i aplikację płynnych nawozów. 

XTill to prosta uprawa ziemi w wą-
skich pasach, podczas której odbywa się 
wprowadzanie gnojowicy wprost pod 
korzenie roślin, na dwóch rożnych głę-
bokościach. To pozwala zaopatrzyć w na-
wozy także młode rośliny.

Uprawa pasowa Strip Till z agregatem 
Vogelsang XTill ma także więcej możli-
wości. Jest to m.in. sposobność regulacji 
rozstaw rzędów w zakresie od 45 do 75 
cm, osobnej regulacji głębokości pracy re-
dlicy i dawkowania podawanego nawozu 
oraz swobodna regulacja zabezpieczenia 
przed kamieniami.

XTill to także sposób na zwiększenie 
plonów. Ten nowoczesny system opty-
malnego zasilania roślin składnikami po-
karmowymi zawartymi w gnojowicy, po-
zwala je w pełni wykorzystać. Dzięki te-
mu ograniczyć można dawki nawozów 
mineralnych, a więc i koszty nawożenia.

Nawóz płynny wpływa także na ogra-
niczenie uszkodzeń kiełków na skutek 
zbyt dużego stężenia roztworu glebowe-
go, w przypadku podawania nawozów 
w postaci stałej. Dawkowanie nawozów 
płynnych bezpośrednio do gleby, ogra-
nicza m.in. straty azotu; niweluje także 
emisję przykrego zapachu.

Najnowocześniejszą ofertę posiada fir-
ma Holmer Maschinenbau GmbH.

Terra Variant ze sprawdzonym sys-
temem ZUNHAMMER do aplikacji 
gnojowicy, który pozwala zaoszczę-
dzić przejazdy i cykle robocze, redu-
kując przez to koszty w uprawie ro-
ślin. W połączeniu z indywidualnie ze-
stawianymi urządzeniami doczepiany-
mi Terra Variant aplikuje cenne nawo-
zy organiczne w uprawach roślin lub na 
ścierniskach, dynamicznie, ekologicz-
nie, chroniąc jednocześnie glebę przez 
zniszczeniem. Równocześnie koncep-
cja Terra Variant służy trwałej ochro-
nie struktury podłoża i uprawianych 
roślin. 

Sprawdzona wysokowydajna pom-
pa z wirnikami krzywkowymi VX 186-
368 QD marki VOGLESANG gwaran-
tuje wysokie moce ssące i pompujące 
dochodzące do 9000 l/min. W nieca-
łe trzy minuty przepompowuje się 21 
m³ gnojowicy. Opcjonalnie dostępna 
jest też pompa z tłokiem obrotowym 
VOGELSANG VX 215-320 o wydajno-
ści 11800 l/min. – to większa moc ssą-
ca i elastyczność w kwestii zasięgu pra-
cy i ilości. Czas ssania skraca się o ok. 
pół minuty.

Dla maksymalnej ochrony pompy 
gnojowicy Terra Variant jest seryjnie wy-
posażony w jednostkę tnącą marki VO-
GELSANG RotaCut® RCX-58 H. Materia-
ły włókniste czy przedmioty obce, jak np. 
trawa, słoma czy kamienie, są niezawod-
nie rozdrabiane, bądź oddzielane. Wyso-
ka przepustowość sita tnącego zapewnia 
dodatkowo pracę pompy z tłokiem obro-
towym bez zjawiska kawitacji podczas 
zasysania materiału.

PODSUMOWANIE

Powszechne stosowanie aplikatorów 
do płynnych nawozów organicznych to 
nieunikniona przyszłość. Jeśli nie wymu-
szą tego przepisy, to z pewnością zrobi to 
ekonomia. Aplikatory pozwalają przede 
wszystkim na ograniczenie strat azotu, co 
przynosi wymierne korzyści, które da się 
przeliczyć na konkretne złotówki. W dobie 
zmniejszającej się liczby mieszkańców wsi 
zajmującej się bezpośrednio rolnictwem 
nie mniej ważne może być także ograni-
czenie nieprzyjemnego zapachu podczas 
stosowania gnojówki czy gnojowicy. Już 
teraz, zwłaszcza w regionach podmiej-
skich, na tym tle coraz częściej dochodzi 
do konfliktów z sąsiadami niezwiązanymi 
z rolnictwem, dlatego też na tych terenach 
aplikatory byłyby szczególnie pożądane.

Przy zakupie konkretnego modelu 
trzeba pamiętać, aby uwzględnić nie tyl-
ko rodzaje gruntów przeznaczonych do 
nawożenia, ale też zwiększone zapotrze-
bowanie na moc.

Źródła:
- www2.vogelsang.info/pl
- www.agropolska.pl 
- www. agri24.pl;
- www.agro-technika.pl;
- www.farmer.pl;
- www.joskin.com.pl
- www.holmer-maschinenbau.com.pl
- www.korbanek.pl;
- www.meprozet.pl;
- www.truck.pl;
- www.pomot.pl
- www.zunhammer.de
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wyjazd szkoleniowy na demonstracje polowe
3 lipca 2019 r. pracownicy PZDR Lidzbark Warmiński zorganizowali wyjazd szkoleniowy na demonstracje polowe 
w powiecie lidzbarskim. W tym roku odwiedziliśmy trzy gospodarstwa: Mariusza Szałaja we wsi Runowo oraz pań-
stwa Szostaków i Sztyniów we wsi Medyny. Podczas wizyty zaprezentowaliśmy rozwiązania technologiczne w upra-
wie: rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, kukurydzy, bobiku i grochu.

mgr inż. Zbigniew Salmanowicz
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Lidzbark Warmiński 

Technologie uprawy rzepaku przedstawiono w gospodar-
stwie Mariusza Szałaja. Prezentowane były odmiany: Atora, 
Mercedes, Einstein, Prince. Technologię omówił Zbigniew Sal-
manowicz, a dodatkowo charakterystykę odmian przedstawił 
przedstawiciel firmy Rapool Polska Krzysztof Chojnowski. Na 
polu z uprawą bobiku odmiany Amulet i Fanfare innowacyj-
ne rozwiązania z zastosowaniem bi-azotu (bakteryjny prepa-
rat poprawiający właściwości gleby) przedstawiła Marlena Ka-
sińska z firmy Agrarius. W wyjeździe uczestniczył Rafał Ba-
nasiak, prezes Klastra Roślin Strączkowych Agroport z Barto-
szyc, który zachęcał do organizowania się rolników i wspólnej 
sprzedaży roślin bobowatych.

W gospodarstwie pana Mariusza prezentowano również 
pszenice ozime odmian Belissa, Hondia i Patras. Jednym z za-
gadnień poruszanych w trakcie spotkania było stosowanie an-
tywylegaczy. W naszym regionie wystąpiły silne wiatry i okre-
sowe mocne opady, które spowodowały wyleganie zbóż na 
wielu polach.

W gospodarstwie państwa Szostaków prezentowano poletka 
kukurydzy odmian: Okato, Brigado, Wikana. Podczas spotka-
nia Agnieszka Gołębiewska z firmy Timac Agro omówiła na-

wożenie kukurydzy z wykorzystaniem nawozów Sulfammo 30 
N PROCESS oraz Yara Mila Corn. Natomiast w gospodarstwie 
państwa Sztyniów prezentowano groch odmiany Salamanka.

W wyjeździe szkolenio-
wym z ramienia Warmińsko-
-Mazurskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego z siedzi-
bą w Olsztynie uczestniczyli: 
zastępca dyrektora Małgorza-
ta Micińska-Wąsik, kierownik 
Działu Technologii Produkcji 
Rolniczej Agnieszka Sołtysiak 
i starszy specjalista Magdale-
na Pusz. Urząd Gminy Lidz-
bark Warmiński reprezentował 
wójt Fabian Andrukajtis.

Na zakończenie wyjazdu odbył się poczęstunek dla uczest-
ników, na którym podziękowałem rolnikom za udział w szkole-
niu oraz firmom za pomoc w części merytorycznej i finansowej.

Źródło:
- Opracowanie własne
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czy warto uprawiać pszenicę w monokulturze?
Na uprawę zbóż w kilkuletnich monokulturach decydują się właściciele większych gospodarstw, gdzie udział zbóż 
może sięgać 70 procent i więcej powierzchni zasiewów gospodarstwa. Sprzyja to dużej koncentracji zbóż na polskich 
polach, dlatego warto przeanalizować aspekty tej uprawy.

mgr inż. Szymon Krysiuk 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Bartoszyce

Na początku należy określić, czym jest 
monokultura. Najogólniej mówiąc, mono-
kultura w rolnictwie to przykład uprawy, 
w której na jednym polu przez co najmniej 
kilka lat uprawia się ten sam gatunek ro-
ślin. Najważniejszym czynnikiem skłania-
jącym gospodarstwa do stosowania mono-
kultury jest opłacalność produkcji. Dla go-
spodarstw nastawionych na jak najwyższe 
zyski skupienie się na wąskiej specjalizacji 
upraw może być bardziej opłacalne. Pro-
dukując na wysoką skalę, koszty produkcji 
mogą być znacznie niższe, mniej inwestu-
je się w specjalistyczny sprzęt, jego koszty 
amortyzacji są niższe, a dodatkowo pro-
ducent uzyskuje lepsze ceny zbytu. Czy 
potencjalne oszczędności przynoszą fak-
tyczne zyski?

Uważa się, iż pszenica ozima ma naj-
większe wymagania nie tylko względem 
gleby, na której jest uprawiana, ale rów-
nież przedplonu. Najsilniejsze reakcje na 
złe stanowisko w płodozmianie widoczne 
są u pszenicy, słabsze w pszenżycie i jęcz-
mieniu, natomiast najbardziej tolerancyjne 
są owies i żyto. Dla pszenicy najgorszym 
przedplonem są rośliny zbożowe, a najlep-
szymi przedplonami, po których osiągnie-
my najwyższe plony, są rośliny strączko-
we i motylkowate. Dobrym przedplonem 
mogą być również rośliny wcześnie scho-
dzące z pola, takie jak ziemniaki wczesne, 
a także rzepak ozimy. Rośliny te mają po-
zytywny wpływ na aktywność biologicz-
ną gleby, co przekłada się na rozpad resz-
tek pożniwnych przenoszących patogeny 
grzybowe i wzbogacenie gleby w materię 
organiczną, a także ograniczają występo-
wanie chwastów.

W wielu badaniach uprawa pszeni-
cy ozimej w monokulturze przyczynia się 
do dużego spadku plonu ziarna w porów-
naniu z przyrodniczo poprawnym płodo-
zmianem. Monokultura zbożowa wywiera 
na glebę szereg procesów biologicznych po-
wodujących zmęczenie gleby, które prowa-
dzą do obniżenia potencjału plonowania. 
Na tak duże zmniejszenie plonu najwięk-
szy wpływ wywiera wzrost zachwaszcze-
nia łanu, silniejsze porażenie przez patoge-
ny powodujące choroby podsuszkowe oraz 
kłosa, co sprzyja przerzedzeniu się łanu 

i słabszym wykształceniem kłosów i ziar-
niaków. Czynniki te doprowadzają do zniż-
ki plonowania pszenicy nawet o połowę, co 
udowodniono w badaniach prowadzonych 
przez Katedrę Agroekosystemów Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie na obiektach doświadczalnych w Bał-
cynach. 

Istotnym problemem, jaki niesie za sobą 
monokultura zbożowa, jest zjawisko kon-
centracji zachwaszczenia, co związane jest 
głównie z niewielką konkurencyjnością ro-
ślin zbożowych wobec chwastów. Szczegól-
nie narażona jest pszenica, która wykazuje 
najsłabszą konkurencyjność poprzez swój 
powolny wzrost oraz tendencje do skraca-
nia źdźbeł. Do najgroźniejszych chwastów 
w pszenicy ozimej zaliczyć możemy mio-
tłę zbożową (Apera-spica-venti), fiołek po-
lny (Viola arvensis), rumian polny (Anthe-
mis arvensis) oraz chaber bławatek (Cen-
taurea cyanus). Przy dużym nasileniu za-
chwaszczenia rośliny uprawne muszą kon-
kurować o przestrzeń i składniki pokarmo-
we, co wpływa na liczbę kłosów na jedno-
stce powierzchni i w efekcie powoduje spa-
dek plonu. Stosując rośliny pożądane w pło-
dozmianie, uzyskujemy efekt zagłuszenia 
chwastów i ograniczenie ich występowa-
nia przy roślinie następczej. Skutki nega-
tywnego wpływu uprawy pszenicy ozimej 
po sobie oczywiście mogą być ograniczo-
ne również przez odpowiednio prowadzo-
ną ochronę herbicydową, ale musimy liczyć 
się, iż nasilenie występowania chwastów 
podniesie koszty zabiegów. Dodając do tego 
stosowanie herbicydów o tej samej substan-
cji aktywnej i mechanizmie działania przez 
wiele lat lub stosowanie ich w sposób nie-
zgodny z zaleceniami, przez nieodpowied-
nie dawki lub terminy stosowania, zauwa-
żalne jest zjawisko uodporniania się chwa-
stów na działanie środka ochrony roślin.

Dodatkowo duże skoncentrowanie po-
wierzchni upraw zbóż w strukturze za-
siewów powoduje rozwijanie się w gle-
bie grzybów patogenicznych znajdujących 
się w resztkach pożniwnych, wywołują-
cych szereg groźnych chorób. Szczególnie 
szkodliwe w uprawie monokulturowej jest 
nasilenie występowania chorób podsta-

wy źdźbła takich jak łamliwość podstawy 
źdźbła (Pseudocercosporella herpotrichoides), 
zgorzel podstawy źdźbła (Gaeumannomyces 
graminis var. tritici), fuzaryjna zgorzel pod-
stawy źdźbła (Fusarium spp.) czy ostra pla-
mistość oczkowa (Rhizoctonia cerealia). Spa-
dek plonu w przypadku ataku tych pato-
genów może sięgać nawet 50-70 proc. Pre-
sja chorób podstawy źdźbła może być 3-4 
razy większa w monokulturze w pszeni-
cy ozimej, dlatego niezbędne jest stosowa-
nie środków ochrony roślin poprawiających 
zdrowotność pszenicy. W przypadku upra-
wy po dobrym przedplonie nasilenie tych 
chorób jest mniej intensywne. Należy pa-
miętać, że patogenom wywołującym choro-
by podsuszkowe oprócz uproszczeń w pło-
dozmianie może sprzyjać również sposób 
uprawy roli, stosowane nawożenie, a także 
warunki pogodowe szczególnie w latach 
wilgotnych. Uproszczone systemy uprawy 
roli, wysokie nawożenie azotem czy wy-
soka wilgotność wraz z wyższą tempera-
turą nasilają porażenie łanu przez grzyby 
pasożytnicze.

Biorąc pod uwagę analizę korzyści i za-
grożeń, jakie niesie za sobą uprawa pszenicy 
w kilkuletnich monokulturach, dochodzimy 
do wniosku, iż taki model uprawy jest bar-
dzo ryzykowny lub nawet mniej opłacal-
ny niż mogłoby się nam wydawać. Decy-
dując się na uprawę pszenicy po sobie, na-
leży mieć na uwadze możliwy spadek po-
tencjału plonowania. Aby zminimalizować 
niekorzystny wpływ monokultury, należy 
umiejętnie poprowadzić wszystkie zabiegi 
agrotechniczne, przede wszystkim ochronę 
chemiczną, a także zabiegi uprawowe i na-
wożenie. Najrozsądniejszym rozwiązaniem 
problemu może być rezygnacja z monokul-
tury lub uproszczonego płodozmianu zbo-
żowo-rzepakowego i zastanowienie się nad 
wprowadzeniem do płodozmianu nowych 
gatunków roślin strączkowych lub motyl-
kowatych. Dodatkową zachętą dla rolni-
ków mogą być dofinansowania płatności 
obszarowych wypłacanych przez ARiMR 
do uprawy roślin strączkowych i pastew-
nych. Ponadto siew poplonów ściernisko-
wych może wzbogacić nasz płodozmian 
i przywrócić potencjał plonowania.
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przegląd odmian soi
Soja Glycine max (L.) Merr. z punktu widzenia botanicznego należy do grupy bobowatych grubonasiennych, ale pod 
kątem jej przeznaczenia gospodarczego jest użytkowana jako roślina oleista. W Azji, skąd pochodzi, stanowiła pod-
stawę pożywienia już 3 tysiące lat p.n.e. Do Europy została wysłana przez misjonarzy w Chinach w XVII wieku. Obec-
nie jest uprawiana w wielu regionach świata, głównie w Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji.

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska 
Stażysta Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Jest jedną z najbardziej wartościowych 
roślin uprawnych ze względu na dużą 
zawartość białka o bardzo dobrym skła-
dzie aminokwasowym (35-44%) i niena-
syconych kwasów tłuszczowych (18-22%) 
w nasionach. Dzięki temu jest cennym 
surowcem do produkcji pasz i żywności. 
Soja dostarcza również witaminy i skład-
niki mineralne (szczególnie wysoka za-
wartość witamin z grupy B). Jest również 
ważnym źródłem: azotu, potasu, żelaza, 
wapnia, magnezu i fosforu. Nasiona soi 
oraz produkty powstałe w wyniku ich 
przetwarzania mogą być szeroko stoso-
wane w żywieniu zwierząt.

Kolejną ważną zaletą tej rośliny jest 
zdolność do współżycia z korzeniowymi 
bakteriami brodawkowymi, które wiążą 
wolny azot z powietrza w związki przy-
swajalne dla roślin. Ta możliwość pozwa-
la na ograniczenie nawożenia soi nawo-
zami mineralnymi w trakcie wzrostu 
i rozwoju rośliny. Podobnie jak inne rośli-
ny bobowate jest doskonałym przedplo-
nem dla roślin okopowych oraz zbożo-
wych. Zaopatruje glebę w azot oraz przy-
czynia się do znacznego wzrostu zawar-
tości próchnicy w glebie. Gatunek ten nie 
jest atakowany przez patogeny grzybowe 
oraz szkodniki, co powoduje zmniejsze-
nie nakładów na środki ochrony roślin.

Soja to roślina jednoroczna, w sprzyjają-
cych warunkach może osiągnąć nawet 2 m 
wysokości. Posiada płaski system korze-
niowy i rozgałęzioną łodygę gdzie przy 
listkach znajdują się drobne kwiaty ze-
brane w grona, białe lub fioletowe, a owo-
cem jest niepękający strąk. Częścią jadalną 
soi są strąki i nasiona. Roślina ciepłolub-
na, podczas wzrostu ma dwa okresy kry-
tyczne związane z wrażliwością na chłód. 
Pierwszy trwa od wysiewu do pełnych 
wschodów; niska temp. utrudnia kiełko-
wanie i wschody, przez co część nasion 
gnije i zamiera. Drugi okres krytyczny wy-
stępuje w fazie kwitnienia soi, gdzie spadek 
temperatury poniżej 10°C może spowodo-
wać, że nie wejdzie w fazę kwitnienia.

Mniej ciepła potrzebuje soja w okre-
sie dojrzewania. Roślina dnia krótkie-
go i o krótkim okresie wegetacji – 120-
130 dni. Najlepsze warunki do jej upra-
wy są w rejonie południowym nasze-
go kraju poza terenami górzystymi. Soja 
wymaga żyznych gleb o wysokiej kultu-
rze i dobrych właściwościach fizycznych 
oraz szybko ogrzewających się i z do-
brym podsiąkiem wody. Powinno się ją 
wysiewać na stanowiskach wolnych od 
chwastów i mało zasobnych w azot naj-
lepiej po roślinach zbożowych (wysiew 
po okopowych przedłuża jej wegetację), 
ponieważ należy do roślin bardzo wraż-
liwych na zachwaszczenie.

Najwięksi producenci tej rośliny na 
świecie to: USA, Brazylia, Argentyna i Pa-
ragwaj oraz Indie i Chiny. Kraje te pokry-
wają ponad 95% światowego zapotrzebo-
wania na soję, które z roku na rok wzra-
sta. W 2017 r. powierzchnia uprawy soi 
w Polsce wynosiła 15,5 tys. ha. Jednak 
krajowa produkcja soi jest niewystarcza-
jąca do pokrycia zapotrzebowania, dlate-
go Polska jest importerem soi i produk-
tów jej przetwórstwa. Import śruty sojo-
wej wyniósł w roku 2015 – 2,141 mln ton, 
2016 – 2,283 mln ton, zaś w 2017 – 2,408 
mln ton. Najwięcej śruty sojowej trafiło 
do nas z Argentyny (ok. 70% importu).

W Polsce zapotrzebowanie na paszo-
we białko roślinne w 20% jest pokrywane 
z krajowej produkcji. Aby zmniejszyć im-
port śruty sojowej z GMO, wprowadzono 
w życie program na lata 2016-2020 w za-
kresie zwiększenia wykorzystania kra-
jowego białka paszowego dla produkcji 
wysokiej jakości produktów zwierzęcych 
w warunkach zrównoważonego rozwoju. 
Głównym celem programu jest stworze-
nie możliwości do zwiększania bezpie-
czeństwa białkowego kraju na cele paszo-
we i żywnościowe w warunkach zrów-
noważonego rozwoju. W planie przed-
stawiono inne możliwości pozyskiwania 
białka, takie jak: soja non GMO (w bada-
niach COBORU 45 odmian); nasiona ro-

ślin bobowatych strączkowych: grochu, 
bobiku, łubinów; śruta rzepakowa; prze-
tworzone białko zwierzęce oraz białko 
owadzie. Wprowadzono także dopłaty do 
uprawy roślin strączkowych, co zwięk-
szyło liczbę upraw, ale nie pokrywa kra-
jowego zapotrzebowania na białko. Nie 
pomaga też wpisany do ustawy o pa-
szach w 2006 r. zakaz stosowania pasz 
genetycznie modyfikowanych, który zo-
stał przesunięty do 1 stycznia 2021 roku. 
Powodem jest brak samowystarczalności 
pod względem zapewnienia krajowego 
białka do żywienia zwierząt.

We wspólnym katalogu odmian ro-
ślin rolniczych (CCA) wpisanych jest 300 
odmian soi, natomiast aktualnie w kra-
jowym rejestrze odmian są 22 odmiany 
(w tym pięć odmian wpisanych w 2018 r. 
i pięć odmian w 2019 r.). Odmiany soi 
różnią się między sobą nie tylko poten-
cjałem plonowania, ale również długo-
ścią okresu wegetacji. Czas od siewu do 
dojrzałości żniwnej, czyli długość okresu 
wegetacji wydziela nam następujący po-
dział odmian na: bardzo wczesne i wcze-
sne; średniowczesne i średniopóźne; póź-
ne oraz bardzo późne.

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.:

„INNOWACJE W PROWADZENIU
GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO”

realizowanej w ramach konkursu 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 na wybór operacji, które będą realizowane w 2019r. w ramach 

dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019. 

Celem operacji jest pomoc w utworzeniu potencjalnej grupy operacyjnej 
dotyczącej rolnictwa ekologicznego poprzez przedstawienie uczestnikom 

innowacyjnych rozwiązań, metod dotyczących produkcji ekologicznej, 
sprzedaży produktów ekologicznych w oparciu o krótkie łańcuchy 
dostaw, jak również podniesienie wiedzy o działaniu „Współpraca” 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz 
zasadach tworzenia i realizacji projektów przez grupy operacyjne, 
zdobycie nowych doświadczeń dotyczących ww. sektora. Realizacja 
celu przyczyni się do rozwoju gospodarstw ekologicznych oraz 
podniesienia świadomości ekologicznej uczestników wyjazdu.

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu oraz karty zgłoszenia dostępne są na stronie
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie www.wmodr.pl

Koordynatorem z ramienia WMODR z siedzibą w Olsztynie jest:
Natalia Niska tel.: 89 535 76 84 wew. 52, kom. 665 891 023; e-mail: n.niska@w-modr.pl 

Operacja realizowana będzie
w formie wyjazdu studyjnego do Francji 

Termin wyjazdu: 16-24 września 2019 r.
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wykorzystanie trwałych użytków zielonych
w żywieniu bydła
W obecnej sytuacji gospodarczej Polski rozwój produkcji zwierzęcej, zwłaszcza bydła, w znacznej mierze jest uza-
leżniony od produkcji tanich, dobrej jakości pasz gospodarskich. Takie pasze zapewniają nam własne trwałe użytki 
zielone.

mgr inż. Sylwia Walesieniuk 
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Ekosystemy trawiaste mają duże zna-
czenie przyrodnicze, spełniają funkcje:
 fitosanitarną – neutralizacja przy-

krych zapachów, pyłów, wydzielanie 
olejków eterycznych,

 ochronną wód i gleb – chronią przed 
erozją, ubytkiem substancji organicz-
nej w glebach, przeciwdziałanie eu-
trofizacji gleb, 

 biogeochemiczną – bariera ogranicza-
jącą migrację związków chemicznych 
czy materiałów z pól uprawnych do 
wód powierzchniowych i wgłębnych, 

 klimatyczną – tworzą specyficzny mi-
kroklimat, 

 przyrodniczą – zachowują cenne sie-
dliska oraz tereny stanowiące ostoję 
wielu gatunków roślin i zwierząt,

 zdrowotną – zioła pozytywnie wpły-
wają na zdrowie zwierząt i pośrednio 
na ludzi, 

 krajobrazową i estetyczną – cenny 
składnik krajobrazu, barwny aspekt 
łąk. Zbiorowiska te absorbując znacz-
ne ilości zanieczyszczeń pochodzą-
cych z powietrza odgrywają rolę tzw. 
zielonego filtra przyrody.

Jednak niezależnie od przedstawio-
nych funkcji użytki zielone stanowią 

podstawowe źródło wysokowartościo-
wej paszy w postaci zielonek, siana czy 
sianokiszonek. W warunkach polskich 
często potencjał ten jest niewykorzysty-
wany, gdyż użytki zielone traktowane są 
zwykle bez większej troski, co prowadzi 
do obniżenia wydajności produkcyjnej.

Skład gatunkowy
runi pastwiskowej i łąkowej

Trawy i motylkowe stanowią najwięk-
szą i najcenniejszą grupę roślin wszyst-
kich użytków zielonych. Wartościowe tra-
wy decydują o wysokości plonu suchej 
masy, białka czy związków mineralnych. 
Gatunki różnią się między sobą zarów-
no pokrojem roślin, dynamiką wzrostu 
i rozwoju, jak również wymaganiami gle-
bowo-wilgotnościowymi. Na łąkach ko-
śnych powinny przeważać trawy wyso-
kie, dostarczające obfitej masy roślinnej, 
tj. kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, 
kupkówka pospolita.

Na pastwiska wysiewa się trawy two-
rzące ruń niewysoką, wyrównaną, zwar-
tą i ulistnioną oraz tolerującą udeptywa-
nie i częste podgryzanie przez zwierzęta. 
Z roślin motylkowatych do pastwiskowe-

go użytkowania bezkonkurencyjna jest 
koniczyna biała. Jest to gatunek bardzo 
chętnie zjadany przez zwierzęta, dość do-
brze plonujący, a przede wszystkim zno-
szący częste przygryzanie i udeptywa-
nie. Szczególne znaczenie roślin motyl-
kowych, w tym koniczyny białej, wyni-
ka m.in. z możliwości wiązania azotu at-
mosferycznego przez bakterie brodawko-
we. Sprawia to, że możliwe jest ograni-
czenie zużycia nawozów gospodarskich, 
ponieważ trawy są w stanie wykorzysty-
wać ten azot prawie na równi z dostar-
czanym w nawozie.

Żywienie bydła
paszami objętościowymi

Ze wzgędu na warunki klimatycz-
ne w Polsce, okres żywienia zimowego 
zwierząt wynosi około 200 dni. Na ten 
okres należy przygotować pasze objęto-
ściowe. Najpopularniejszymi metodami 
konserwacji pasz jest suszenie i kiszenie. 
W Polsce największym zainteresowaniem 
cieszy się suszenie runi na siano, chociaż 
dobrze sporządzona kiszonka, szczegól-
nie ta o podwyższonej zawartości suchej 
masy, ma większą wartość żywieniową.

Konserwacja pasz

Suszenie polega na pozbawieniu zie-
lonki części wody, dzięki czemu zahamo-
waniu ulega proces oddychania i rozkład 
związków organicznych. Szybkość susze-
nia wpływa chociażby na ilość strat – im 
szybciej zachodzi proces, tym straty są 
mniejsze, a jakość uzyskanej paszy jest 
wyższa. Ruń łąkowa, którą chcemy prze-
znaczyć na siano, powinna być koszona 
w początkowej fazie kłoszenia się traw 
lub pączkowania roślin motylkowych.

Świeżo skoszone zielonki mają 70-
80 proc. wody, a zbioru należy dokonać 
w momencie osiągnięcia przez suszo-
ną masę 15-20 proc. wilgotności. Susze-
nie skoszonej runi na powierzchni łą-
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Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza do udziału w nowym konkursie wiedzy,
po raz pierwszy realizowanym w formie zaocznej pn.

„Ochrona środowiska, zdrowia publicznego
i bezpieczeństwo żywności”

Regulamin, karta zgłoszenia, test i karta odpowiedzi będą dostępne
od 9 września br. na stronie ośrodka www.wmodr.pl.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 697 632 452.

Konkurs skierowany jest do rolników, właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych, zagród edukacyjnych, uczniów szkół rolniczych 

i studentów zaocznych studiów rolniczych z obszarów wiejskich 
subregionu ełckiego, czyli powiatów ełckiego, giżyckiego,

gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego.
W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

Termin realizacji: 9-18 września 2019 r.

ki może trwać od kilku do kilkunastu 
dni, w zależności od warunków pogo-
dowych. Suszenie można przyspieszyć, 
stosując kosiarkę rotacyjną ze spulchnia-
czem lub zgniataczem pokosów. Tuż po 
skoszeniu można również zielonkę roz-
rzucić i przetrząsać kilkakrotnie w ciągu 
następnych dni. Tak wysuszone siano 
może być przechowywane przez dłuż-
szy czas bez utraty swoich właściwości. 
Siano zbierane w niesprzyjających wa-
runkach pogodowych charakteryzuje się 
małą wartością pokarmową i jego stoso-
wanie w żywieniu bydła uniemożliwia 
uzyskanie wysokiej wydajności mlecz-
nej bez dodatku dużej ilość paszy tre-
ściwej. Siano przeznaczone dla cieląt, 
w celu stymulacji rozwoju żwacza po-
winno być miękkie, liściaste i z pierw-
szego pokosu. 

Kiszenie to sposób konserwacji opar-
ty na procesie fermentacji mlekowej prze-
prowadzonej przez bakterie mlekowe. 
Przy spełnieniu podstawowych wymo-
gów technologii obniża straty w stosun-

ku do suszenia i daje pasze bardzo dobrej 
jakości i chętnie pobierana przez zwie-
rzęta. Przede wszystkim należy zakiszać 
zielonki podsuszone do poziomu 35-40 
proc. suchej masy. Zabieg ten zwiększa 
zwartość cukrów i obniża poziom wody, 
co decyduje o właściwym przebiegu fer-
mentacji. Odpowiednio podsuszony ma-
teriał możemy zakiszać w pryzmach, si-
losach, rękawach foliowych czy belach 
cylindrycznych. 

Materiał do zakiszania w belach po-
winien być dłużej podsuszany niż ma-
teriał do zakiszania w pryzmach (min. 
35 proc. s.m.). Jednak nie za długo, gdyż 
zbyt silnie podsuszony materiał (pow. 50 
proc. s.m.) może doprowadzić do rozwoju 
pleśni w sianokiszonkach. Na zawartość 
składników pokarmowych i ich straw-
ność w sianokiszonce wpływ ma przede 
wszystkim skład runi, faza rozwojowa za-
kiszanych roślin i technologia zakiszania.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród:
27 września 2019 r.
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Żyto w roli paszy powoli zyskuje coraz więcej zwolenników. Współczesne odmiany żyta przy prawidłowym zbilansowaniu 
dawki można stosować w żywieniu świń. Jego niższa cena w porównaniu do innych zbóż pozwala zmniejszyć koszty 
produkcji.

mgr inż. Teresa Fryga
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo

Żyto hybrydowe w żywieniu świń

Ziarna zbóż są podstawowym skład-
nikiem mieszanek treściwych. W ży-
wieniu zwierząt gospodarskich najczę-
ściej wykorzystuje się jęczmień, pszenicę, 
pszenżyto. Żyto do tej pory nie cieszyło 
się dużym zainteresowaniem wśród pol-
skich hodowców, ponieważ miało opi-
nię zboża o niskiej wartości pokarmowej 
oraz wysokiej zawartości związków an-
tyżywieniowych.

Postęp w hodowli żyta mieszańcowe-
go znacznie zredukował zawartość sub-
stancji antyżywieniowych w ziarnie. Ży-
to hybrydowe to pełnowartościowa pasza 
dla zwierząt. Wykorzystanie żyta w daw-
ce pokarmowej daje porównywalne efek-
ty z zastosowaniem ziaren innych zbóż, 
a stosunkowo niskie koszty uprawy, wy-
soki potencjał plonotwórczy, odporność 
na suszę, powinny skłonić hodowców 
trzody chlewnej do uprawy tej rośliny 
i wykorzystania żyta hybrydowego w ży-
wieniu świń.

Wartość pokarmowa żyta, jego skład 
chemiczny i wartość energetyczna zależy 
w dużym stopniu od odmiany, nawoże-
nia, warunków klimatycznych i dojrzało-
ści ziarna. Zawiera dużo wysoko strawnej 

energii (skrobia i cukry proste), ponadto 
przy stosunkowo niskiej zawartości biał-
ka ma korzystny bilans aminokwasowy, 
wysoką wartość biologiczną białka a po-
ziom lizyny, który zawiera żyto, jest naj-
lepiej ze wszystkich zbóż dostosowany do 
potrzeb świń. Strawność fermentujących 
substancji organicznych (FSO) w życie jest 
najwyższa z naszych zbóż.

Przy skarmianiu żyta należy zwracać 
szczególną uwagę, aby nie było porażo-
ne sporyszem. Skarmianie takim zbożem 
skutkuje zatruciami u zwierząt, objawia-
jącymi się drgawkami, biegunkami i wy-
miotami mogącymi prowadzić do upad-
ków. Zawartość sporyszu w życie paszo-
wym nie powinna przekraczać 0,05 proc. 
Ziarno żyta wymaga po zbiorze ośmioty-
godniowego okresu przechowywania (le-
żakowania), gdyż podawanie żyta bezpo-
średnio po zbiorze prowadzi do zaburzeń 
trawienia szczególnie niebezpiecznych 
dla młodych zwierząt oraz loch wysoko-
prośnych i karmiących.

Zalecenia żywieniowe (DLG czy Nor-
my Żywienia Świń, 2014) w przypadku 
stosowania żyta wykazują dopuszczal-
ny udział żyta w mieszance treściwej dla 

prosiąt na poziomie 10-20 proc. W mie-
szankach dla loch luźnych i niskopro-
śnych śruta żytnia może być stosowa-
na w ilościach 10-25 proc. Umiarkowany 
udział śruty żytniej w dawce pokarmo-
wej zwierząt hodowlanych może wpły-
wać dodatnio na ich popęd płciowy. Śru-
ta żytnia w dietach dla tuczników za-
pewnia dobrą jakość uzyskiwanego mię-
sa i pozwala obniżyć koszty żywienia. 
Udział śruty żytniej w paszach dla tucz-
ników w zasadzie nie powinien być wyż-
szy niż 25 proc. w I okresie tuczu i 35 
proc. w II okresie tuczu, jednakże znane 
są doniesienia o pozytywnych wynikach 
tuczu nawet przy 50-60 proc. udziale ży-
ta w dawce pokarmowej.

Warto skarmiać żyto, gdyż ma spory 
potencjał jako surowiec paszowy, a biorąc 
pod uwagę różnice w cenie zbóż, można 
stwierdzić, że tuczenie świń z udziałem 
żyta jest opłacalne.

Źródła:
- Trzoda chlewna, czerwiec/2016
- www.podr.pl 
- www.cenyrolnicze.pl
- www.agronews.com.pl

Zawartość wybranych składników pokarmowych oraz energii w 1 kg wybranych zbóż – za IFiŻZ im. Jana Kielanowskiego PAN „Za-
lecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń” – Wydanie II uzupełnione pod redakcją E.R. Greli i J. Skomiała (2015 r.).

Wyszczególnienie Żyto Jęczmień Pszenica Pszenżyto Owies Owies nagoz.

Energia metaboliczna (MJ) 13,25 12,74 14,03 13,78 11,25 14,97

Białko ogólne (g) 95 110 119 122 118 140

Tłuszcz surowy (g) 16 21 20 14 41 68

Włókno surowe (g) 24 48 29 24 89 16

Popiół surowy (g) 18 27 18 18 31 20

Skrobia (g) 545 523 594 465 393 535

Cukier (g) 56 21 27 44 16 14

Lizyna (g) 3,7 3,8 3,3 4,1 4,7 5,2

Metionina (g) 1,6 1,8 1,9 1,8 1,9 2,0

Cystyna (g) 2,1 2,5 2,7 2,6 2,6 4,3

Treonina (g) 3,2 3,6 3,4 1,2 4,0 4,3

Tryptofan (g) 1,0 1,4 1,3 3,9 1,5 1,8

Walina (g) 4,6 5,5 4,9 5,6 6,1 6,9

Strawność FSO (%) 68 50 64 52 30 57
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szkolenie dla doradców rolniczych
w stadninie nowe Jankowice
W dniach 27-30 maja 2019 roku w Stadninie Koni Nowe Jankowice odbyły się praktyki dla doradców rolniczych. Wybór 
miejsca szkolenie był nieprzypadkowy, ponieważ stadnina należy do spółek strategicznych Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa z uwagi na jej znaczenie dla krajowej hodowli koni rasy polskiej koń zimnokrwisty i bydła mlecznego 
holsztyńsko-fryzyjskiego.

Konrad Ratkowski 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno

Głównym celem działalności stadniny 
jest upowszechnienie postępu biologicz-
nego poprzez produkcję i sprzedaż ma-
teriału hodowlanego o wysokich para-
metrach jakościowych. Nowe Jankowice 
od lat należą do ścisłej czołówki w ran-
kingach przedsiębiorstw hodowlanych 
zarówno na terenie województwa, jak 
i kraju. Spółka zajmuje się również pro-
gramem hodowlanym, którego celem jest 
poprawa cech stada oraz wydajność i ja-
kość produkowanego mleka.

W skład spółki wchodzi wiele ferm, 
które zostały zaprezentowane doradcom 
rolniczym. 

W gospodarstwie w Widlicach zosta-
ło omówione żywienie byczków opaso-
wych, w Lisnowie natomiast przedsta-
wiono sposób przygotowania pasz ob-
jętościowych oraz gotowych pasz prze-
znaczonych do żywienia bydła. W Szar-
nosi doradcy zapoznali się z planami bu-
dowy nowej obory na 300 sztuk krów 
mlecznych z halą udojową. Wyposaże-
nie techniczne ferm zasługuje na uzna-
nie, znajdują się tam: hale udojowe w sys-
temie rybia ość, systemy automatycznej 

dezynfekcji aparatów udojowych, robo-
ty do podganiania paszy, stacje odpaja-
nia cieląt oraz wozy paszowe. Obory do-
datkowo wyposażone są w wentylatory 
oraz specjalne zraszacze w celu zniwe-
lowania stresu cieplnego. Hale udojowe 
posiadają system pomiaru mleka i sys-
tem zarządzania stadem oraz bramki se-
lektywne. Legowiska dla bydła wyście-
łane są piaskiem.

Doradcy rolniczy mieli również okazję 
zobaczyć, jak działa system do zarządza-
nia stadem krów mlecznych, który mógł-
by stanowić alternatywę dla użytkowa-
nego systemu Alpro. Program ten bar-
dziej kontroluje stado, zdrowie zwierząt, 
posiada także system pomiaru zawarto-
ści tłuszczu, białka i laktozy. 

Na uwagę również zasługuje system 
automatycznego pojenia cieląt oraz auto-
matów do pojenia cieląt na fermie w No-
wych Jankowicach. Ostatniego dnia prak-
tyk doradcy mieli możliwość zapoznać 
się z programem DoKo, który służy do 
doboru buhajów. Program dobiera bu-
haje na podstawie sprecyzowanych cech 
przez hodowcę spośród dostępnej pu-
li buhajów.

Stadnina prowadzi selekcję genomo-
wą osobników, których wartość hodow-
lana obliczona jest na podstawie ich wła-
snego genomu – dzięki markerom SNP. 
Ta technologia pozwala uzyskać wyce-
nę wartości hodowlanej zwierzęcia zaraz 
po urodzeniu, dla wszystkich cech bra-
nych obecnie pod uwagę w hodowli, za-
równo dla materiału żeńskiego, jak i bu-
hajów. Selekcja materiału żeńskiego mo-
że być realizowana już w bardzo wcze-
snym wieku, szczególnie dla cech tak 
ważnych, jak cechy funkcjonalne. Wybie-
ra się jałówki do hodowli zaraz po uro-
dzeniu i po zgenotypowaniu, mające po-
zytywną i precyzyjną wycenę pod wzglę-
dem ich płodności, odporności na zapa-
lenie wymion i długowieczności. War-
tość hodowlana jałówek ułatwia wybór 
buhaja do pierwszego kojarzenia. Moż-
na stosunkowo łatwo poznać, która z ja-
łówek jest szczególnie przydatna w ho-
dowli i w pierwszej kolejności wybiera 
się ją na matkę przyszłych córek czy na-
wet buhajów i kryć nasieniem wybitne-
go buhaja.

Stacja odpajania cieląt

Odchów cieląt prowadzony jest w sposób gru-
powy w boksach tzw. igloo
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Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzenie dokładnej i szczegółowej dokumentacji w gospodarstwie 
może pomóc nam zaoszczędzić dużo czasu, pieniędzy, energii i niejednokrotnie nerwów. Wydawałoby się to żmud-
nym zajęciem, ale wcale takie nie musi być. Dokumentować można na platformach internetowych i w aplikacjach na 
smartfonie. Tym razem na tapetę weźmiemy jedną z nich, i to w wersji całkowicie bezpłatnej.

Renata Struzik 

precyzja i ułatwienia dla każdego gospodarstwa!

Wspomniany, sprawdzany przez nas program to 365Farm-
Net. Aby z niego skorzystać, wystarczy smartfon lub tablet 
działający pod systemem Android lub iOS. Nie jest nam na-
wet potrzebny stały dostęp do internetu (wiadomo, z za-
sięgiem na polu różnie bywa), program może działać offli-
ne, zapisując swojego rodzaju „wersje robocze” dokumen-
tacji polowej. Dopiero, aby zatwierdzić i zapisać na platfor-
mie wprowadzane dane konieczny jest dostęp do kompute-
ra z internetem.

– Platforma 365FarmNet to bezpieczne miejsce na przechowywa-
nie pełnej dokumentacji wykonanych prac w gospodarstwie. Użyt-
kownik ma pewność, że wszystkie „zapiski”, dokumentację ma w jed-
nym miejscu, do którego nikt niepowołany nie ma dostępu. W cią-
gu kilku sekund rolnik odnajdzie tam wszystkie informacje nt. do-
tychczasowych prac w gospodarstwie – wyjaśnia Monika Kozłow-
ska z 365FarmNet.

Czasem takie właśnie informacje potrzebne nam są od ręki 
– chcąc sprawdzić ostatnie zabiegi czy uwagi, jakie przy nich 
zapisaliśmy, np. czy spadł deszcz zaraz po opryskach lub w ich 
trakcie wiał silny wiatr. Dodatkowo, z danych zawartych w pro-
gramie 365FarmNet można bardzo łatwo wygenerować doku-
mentację niezbędną do kontroli PIORiN.

Ułatwienia w gospodarstwie – za darmo!

Sam program jest bezpłatny. Wszyscy rolnicy mogą więc 
w nim prowadzić kartę pola, dzięki której dokumentowanie prac 
w gospodarstwie jest znacznie ułatwione. W programie można 
wpisać dane takie, jak m.in. przeprowadzane na konkretnych 
polach zabiegi, wykorzystane do tego maszyny oraz użyte w ich 
trakcie środki ochrony roślin lub nawozy. Ale to nie wszystko.

– Korzyść dla rolników, jaka płynie z używania programu 
365FarmNet, to oszczędność czasu i pieniędzy. Jest to efekt lepsze-
go rozeznania w bilansie zysków i strat w gospodarstwie, co z kolei 
umożliwia efektywniejsze zarządzanie nim – wyjaśnia Jerzy Koron-
czok z firmy Agrocom Polska, koordynator ds. rozwoju w fir-
mie 365FarmNet w Polsce. – I mowa tu nie tylko o dużych gospo-
darstwach, te małe mają często te same problemy. Na pewno muszą 
one też tworzyć dokumentację, przesyłać i zapisywać pewne informa-
cje, dane. A więc, korzystając z naszego oprogramowania, mają one 
te same korzyści – oszczędność czasu i pieniędzy.

Jak wygląda dokumentacja poprzez platformę internetową 
w praktyce?

Prosty w obsłudze

Zaczynamy od rejestracji w programie. Należy wejść na 
stronę www.365farmnet.pl i rozpocząć proces rejestracyjny, kli-

kając w napis „Zarejestruj się” w prawym górnym rogu. Wy-
magane jest tu podanie danych takich, jak imię, nazwisko i da-
ne teleadresowe. 

Program jest bardzo intuicyjny, chociaż początkowo koniecz-
ność wpisywania szeregu niezbędnych informacji może trochę 
zniechęcać. Jednak to, co w pierwszej kolejności wydaje się być 
żmudne i pochłaniające dużo czasu, okazuje się takim nie być. 
Na naszym koncie użytkownika trzeba wprowadzić niezbędne 
dane dotyczące maszyn, pracowników oraz dodać nasze pola. 
Przy gospodarstwie rodzinnym o powierzchni kilkudziesięciu 
hektarów, zajmuje to ok. 1 godziny, a może i nawet mniej. Przy 
tym pamiętajmy, że oszczędność czasu na późniejszym etapie 
dokumentowania jest naprawdę spora.

Stwórz swoje konto

Po zalogowaniu, otwiera się przed nami szereg możliwości. 
Zanim jednak zaczniemy dokumentować prace i zabiegi w go-
spodarstwie, program sam nie domyśli się, gdzie i jakie są Two-
je pola. Musisz je dodać, wgrywając odpowiednie dane lub ob-
rysowując granice pola „ręcznie” na mapie.

W zakładce „Zarządzanie” (lewy górny róg), klikamy więc 
zieloną ikonę „Pola”, a następnie w prawej, górnej części strony 
żółty przycisk „Dodawanie pola”. Po kliknięciu go, pojawi się 
okno, w którym musimy wpisać nazwę pola (to nazwa dla nas 
– aby później łatwiej nam było wybrać pole, na którym będzie-
my chcieli dokumentować zabiegi) oraz jego powierzchnię. Po 
wprowadzeniu tych danych, klikamy poniżej „Rejestracja gra-
nic pól”. W tym momencie otworzy się mapka, na której mu-
simy znaleźć określone przed chwilą pole i „obrysować” jego 
kontury dostępnymi po lewej stronie narzędziami (do rysowa-
nia służy pierwsza ikonka). Potem wystarczy kliknąć na gó-
rze, po prawej stronie przycisk „Zapisz” i wrócić do listy z po-

Rozpoczynając pracę z programem, który pomaga w automatyzacji 
dokumentowania zabiegów w gospodarstwie, najpierw trzeba dodać 
i określić swoje pola.
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lami, klikając na żółtą strzałkę po lewej stronie (przy nazwie 
pola). W ten sposób dodajemy wszystkie pola, które wchodzą 
w skład naszego gospodarstwa.

Kiedy już mamy wprowadzone pola, warto dodać również 
pracowników oraz maszyny, zakupione w tym sezonie środki 
ochrony roślin, nawozy i uprawiane rośliny. Wszystko to robi-
my w zakładce „Zarządzanie”, klikając kolejno wybrane sza-
re oraz zielone ikony. 

– Co bardzo istotne – nie musimy od razu wypełniać wszystkich 
pól i dodawać zdjęcia. Na początek wystarczy, że wprowadzimy pod-
stawowe dane, dzięki którym łatwo będziemy mogli identyfikować da-
nego pracownika czy maszynę (oczywiście, koniecznie trzeba wypeł-
nić pola oznaczone gwiazdką). Warto też wprowadzić dane dotyczące 
cen – mówi Monika Cieniawska z 365FarmNet.

Mowa tu o cenach naszych nawozów, środków ochrony ro-
ślin, materiału siewnego i zbieranego oraz wynagrodzenie pra-
cowników czy koszt pracy maszyn. Jeśli chcemy, żeby nasz bi-
lans zysków i strat był rzetelny, to nie zapominajmy ich aktu-
alizować – w przypadku nawozów i środków ochrony roślin 
ceny często się zmieniają.

Aby w pełni korzystać z możliwości dokumentowania prac 
również na polu, należy zainstalować dodatkowo na swoim 
smartfonie lub tablecie bezpłatną aplikację 365Crop. – Po ścią-
gnięciu aplikacji i zalogowaniu się w niej mamy dostęp, zawsze i wszę-
dzie, do wszystkich wprowadzanych wcześniej przez nas w programie 
danych – wyjaśnia Monika Kozłowska z 365FarmNet.

Dokumentacja pod kontrolą

Skoro mamy już swoje konto, warto sprawdzić, jak działa apli-
kacja do dokumentowania prac. Wyjeżdżając na pole, urucha-
miamy aplikację 365Crop zainstalowaną wcześniej na smartfo-
nie lub tablecie i wybieramy kolejno planowane zabiegi: jaką ma-
szyną będą przeprowadzane, jakich środków lub nawozów bę-
dziemy używać, w jakiej dawce i na którym polu. To wszystko. 
Możemy też wpisywać na bieżąco istotne uwagi, jeśli np. pod-
czas oprysku zacznie padać deszcz lub będzie wiał silny wiatr. 

– Do dyspozycji w podstawowej, bezpłatnej wersji programu, poza 
dokumentacją, użytkownicy mają też interaktywny kalendarz, w któ-
rym mogą planować kolejne zabiegi, dostęp do mapy gospodarstwa, 
prognozy pogody dla konkretnej lokalizacji (danego pola). Jest tu rów-
nież możliwość zarządzania stadem bydła, a w nim automatyczne-
go tworzenia księgi zwierząt z dokumentacją chorób, diagnoz i zabie-
gów, inseminacji, wycieleń, czy innymi istotnymi informacjami nt. 
zwierząt i działań, jakie były podjęte – mówi Monika Cieniawska.

I tu ważna uwaga – pamiętajmy, że prace i zabiegi dokumen-
towane przez nas lub przez pracowników na smartfonie nie są 
od razu zaksięgowane. Jest to forma robocza, może ona być za-
pisywana nawet bez dostępu do internetu (aplikacja zapamię-
tuje wprowadzane dane, a po tym, jak znajdzie się w zasięgu 
internetu, przesyła je do programu). Aby były one udokumen-
towane i zapisane, należy na komputerze zalogować się w pro-
gramie i w zakładce „Dokumentacja” dopiero poprzez wybra-
nie danej pozycji zaksięgować (warto ją jeszcze wcześniej spraw-
dzić), klikając przycisk w prawym górnym rogu „Księguj”. 

A co, jeśli nie mamy czasu lub po prostu nie chce nam się 
rejestrować na platformie? Jeżeli poszukujemy aplikacji jak 
najprostszej, najmniej czasochłonnej? Na to też jest już roz-
wiązanie!

„Kieszonkowa” wersja programu do dokumentacji

Najnowszą na rynku aplikacją do dokumentowania prac 
w gospodarstwie, a jednocześnie maksymalnie uproszczo-
ną, wyjątkowo przyjazną dla użytkownika, jest świeżynka od 
365FarmNet – aplikacja 365Pocket. Podobnie jak w przypad-
ku jej starszej siostry, można ją ściągnąć na smartfony i table-
ty z systemem iOS oraz Android.

Dzięki 365Pocket można prowadzić 
dokumentację prac w gospodarstwie 
z poziomu smartfona, bez konieczności 
rejestracji, wyrysowywania pól i wpro-
wadzania wielu danych (tak jak trzeba 
to robić na wcześniej opisywanej plat-
formie). Oczywiście coś za coś. Wer-
sja „kieszonkowa” nie ma aż tak wie-
lu funkcji, nie jest aż tak rozbudowa-
na. Ale na pewno znajdziemy w niej to, 
co będzie nam najbardziej potrzebne. 

Przede wszystkim możemy w niej 
dokumentować wszystkie czynności 
wykonywane na naszych polach (np. 
siew, uprawa, ochrona roślin itd.), mo-
żemy też je planować w kalendarzu 
i później łatwo w tym kalendarzu wy-
szukiwać. Aplikacja umożliwia też spo-
rządzanie notatek. Co istotne, wszyst-
kie prace polowe wprowadzone do apli-
kacji można wyeksportować do plików 
Excel/PDF, co również pomoże pod-
czas przygotowywania dokumentów 
niezbędnych podczas kontroli PIORiN.

Dla tych bardziej wymagających

Poza podstawową wersją istnieje możliwość dopasowania 
w pełni programu 365FarmNet do indywidualnych potrzeb 
każdego rolnika. A to dzięki dodatkowym modułom. Ich ce-
ny zależą od funkcjonalności oraz wielkości gospodarstwa, 
w którym będą stosowane. Co istotne, zanim zdecydujemy się 
na miesięczny abonament, można je bezpłatnie wypróbować.

Program, który służy do prowadzenia dokumentacji, można też ob-
sługiwać za pomocą aplikacji na smartfona lub tablet.

Kieszonkowa wersja 
programu – 365Pocket 
– pozwala na dokumen-
towanie prac w gospo-
darstwie, bez koniecz-
ności wpisywania sze-
regu informacji. Szyb-
ko, łatwo i przyjemnie.
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Ingerując w środowisko naturalne, człowiek destabilizuje działanie ekosystemów, obniżając ich naturalną produktyw-
ność. Rabunkowa gospodarka człowieka doprowadziła do zubożenia znacznych obszarów, które obecnie nie zaspakaja-
ją potrzeb życiowych wielu gatunków dzikich zwierząt. Na obszarach rolnych i leśnych doszło do szeregu zmian, których 
konsekwencją jest wzrost liczebności populacji niektórych gatunków. Ma to wpływ na zmiany w krajobrazie.

mgr inż. Ewa Szeryńska 
Stażysta Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

dzikie zwierzęta w krajobrazie rolniczym:
bóbr europejski

Proces przekształcania środowiska 
pod wpływem działalności człowieka 
przejawia się m.in. budowaniem ciągów 
ogrodzeń, wytyczaniem w pobliżu la-
sów autostrad oraz dróg szybkiego ru-
chu, budowaniem osiedli czy karczowa-
niem dużych powierzchni lasów. Dzia-
łania te przerywają naturalne korytarze 
ekologiczne, odgradzając zwierzynę od 
baz żerowiskowych i przeciążają natural-
ne siedliska leśne, kierując dzikie zwie-
rzęta na grunty uprawne.

W polskich lasach żyje wiele gatun-
ków zwierząt wywołujących szkody 
w rolnictwie. Można do nich zaliczyć 
m.in.: bobry, dziki, wilki, żubry i niedź-
wiedzie. Niszczą uprawy rolne i ogrodni-
cze oraz okaleczają lub zabijają zwierzę-
ta hodowlane. W tym artykule przyjrzy-
my się bliżej największemu gryzoniowi, 
jakim jest bóbr europejski.

Bóbr europejski (Castor fiber)

W wielu krajach Europy na początku 
XX w. bóbr prawie wyginął. Przyczyną 
drastycznie zmniejszającej się populacji 
był rozwój osadnictwa, polowania, postę-
pujące wylesienia, regulacje koryt rzecz-
nych oraz intensywne prace melioracyj-
ne. W Polsce po II wojnie światowej za-
chowało się zaledwie kilka stanowisk bo-
bra europejskiego w północno-wschod-
niej części kraju. Dlatego w połowie lat 
70. rozpoczęto odbudowywanie popula-
cji tych zwierząt. Za sprawą ochrony ga-
tunkowej, reintrodukcji w wybrane do-
liny rzeczne i translokacji bobra w róż-
ne części Polski populacja szybko się od-
budowała. 

Bóbr europejski jest największym 
gryzoniem Eurazji. Masa ciała dorosłe-
go osobnika dochodzi do 36 kilogra-
mów, długość ciała wynosi 90-140 cm, 
a długość ogona 20-24,5 cm. Jest sil-
nie terytorialnym i rodzinnym zwie-
rzęciem, prowadzącym nocny, ziemno-
wodny tryb życia. Dzięki specyficznej 

budowie ciała może przebywać pod wo-
dą nawet do 15 minut. Typowa rodzi-
na bobrza składa się z pary rodziców, 
młodych tegorocznych i z ubiegłego ro-
ku – w sumie od 4 do 10 osobników. 
Ciąża samicy trwa maksymalnie do 110 
dni, dając zwykle od 2 do 6 młodych. 
Maluchy już w pierwszych dniach ży-
cia widzą i potrafią doskonale pływać, 
a od 3. tygodnia żywią się pokarmem 
roślinnym.

Bobry opuszczają rodzinny dom w po-
szukiwaniu własnego miejsca po ukoń-
czeniu 2 lat, a dojrzałość płciową osiąga-
ją w wieku 3-4 lat. Nie zapadają w sen 
zimowy, magazynują zapasy pod wodą. 
Przez całą zimę mają dostęp do świeże-
go pokarmu, gdyż woda działa jak chło-
dziarka, którą zakładają w pobliżu wyj-
ścia z żeremia lub nory. W skład maga-
zynu wchodzi ok. 80 gatunków roślin, 
głównie wierzba i topola oraz korzenie 
i kłącza roślin wodnych takich jak: trzci-
na pospolita, grążel żółty, kosaciec żółty.

Według najnowszych danych staty-
stycznych liczebność bobra europejskie-
go w Polsce wynosi ok. 127 tysięcy osob-
ników. W niektórych regionach, szczegól-
nie w północno-wschodniej części, obser-
wuje się oznaki przegęszczenia, gdzie bo-
bry zajmują prawie wszystkie możliwe 

nisze ekologiczne. Najliczniej występują 
w województwie mazowieckim – ok. 16 
tys. sztuk i warmińsko-mazurskim – ok. 
15 tys. Obecnie w skali kraju nie istnieje 
potencjalne zagrożenie dla tego gatunku 
i można przypuszczać, że ich liczebność 
będzie rosła. Wpływ na ich liczebność 
mają czynniki antropogeniczne i środo-
wiskowe. W ramach procesów ekologicz-
nych w środowisku będzie dochodziło do 
samoregulacji wewnątrz populacji. Na-
stąpi kurczenie się żeremi, wzrost wystę-
powania chorób i obecności pasożytów, 
z kolei brak terytorium dla nowych ro-
dzin spowoduje mniejszą liczbę urodzeń. 
Do czynników zewnętrznych zmniejsza-
jących populację bobrów zaliczamy: ko-
lizje komunikacyjne, niszczenie żeremi 
i tam, utonięcia, kłusownictwo oraz od-
strzały redukcyjne.

Bobry a środowisko

Bobry żyją w pełnej zgodzie z eko-
systemem. Ich działalność odgrywa 
ważną rolę w nawadnianiu terenów, 
magazynowaniu wody oraz zmniejsza-
niu zanieczyszczenia wód. Wpływają 
na zmiany w geomorfologii cieku wod-
nego, w renaturyzacji brzegów rzek 
i zbiorników wodnych. Podpiętrzenie 
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wody przez bobry można porównać do 
działania prowadzonego na rzecz małej 
retencji. Rozlewiska bobrowe gromadzą 
co najmniej kilkanaście milionów me-
trów sześciennych wody w skali kraju, 
co w realny sposób wpływa na gospo-
darkę wodną oraz ochronę przeciwpo-
wodziową wielu dorzeczy. Podwyższa 
się i stabilizuje poziom wody gruntowej, 
zmniejsza się erozja oraz zwiększa osa-
dzanie cząstek organicznych i mineral-
nych, polepszając właściwości glebowe 
oraz wodne. Powstały osad i substancje 
organiczne opadające na dno stanowią 
idealne podłoże dla roślinności wod-
nej, zwiększając bioróżnorodność eko-
systemu. Działania bobrowe również 
spowalniają nurt rzeczny, powodując 
wzrost temperatury wody, który stwa-
rza sprzyjające warunki dla wielu bez-
kręgowców wodnych.

Na podtopionych brzegach rozwija-
ją się zbiorowiska roślinne, które są ide-
alnym miejscem do życia owadów: mu-
chówek, jętek, chruścików, komarów 
i ważek. Te z kolei stanowią pożywie-
nie dla wielu gatunków ryb, płazów, ga-
dów i ptaków. Rozlewiska tworzą ideal-
ne warunki do gniazdowania czapli si-
wej, bociana czarnego, norki czy wydry. 
Wiosną w stawach bobrowych groma-
dzą się płazy w celach rozrodczych, a że-
remia bobrowe są schronieniem dla za-
skrońców. W norach można spotkać ga-
tunki ropuch, żab, a nawet raków. Nale-

ży pamiętać, że obecność bobra europej-
skiego działa na rzecz klimatu, bioróż-
norodności oraz retencji, a tym samym 
na rzecz ludzi.

Bobry i szkody w rolnictwie

Obecność bobrów powoduje również 
wiele szkód na terenach użytkowanych 
rolniczo. Na rzekach i w rowach me-
lioracyjnych budują tamy i zapory, któ-
re zalewają grunty i blokują przepusty. 
Podtapiają użytki zielone i obszary le-
śne, niszczą uprawy oraz zgryzają drze-
wa i krzewy sadownicze. Kopiąc nory, 
uszkadzają wały przeciwpowodziowe, 
a w najgorszym wypadku mogą stać się 
prekursorem chorób i pasożytów zwie-
rząt hodowlanych. Jednakże należy pa-
miętać, że obecnie bobry podlegają czę-
ściowej ochronie gatunkowej na podsta-
wie rozporządzenia Ministra Środowi-
ska z dnia 16 grudnia 2016 roku w spra-
wie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 
z dn. 28 grudnia 2016, poz. 2183). Wymie-
niony jest też w II załączniku Dyrekty-
wy siedliskowej jako osobnik wymagają-
cy wyznaczenia obszarów ochrony jego 
siedlisk. Przepisy te zakazują niszczenia 
tam, żeremi oraz zabijania osobników. 
Minimalizując negatywne oddziaływa-
nie tego gryzonia na działalność rolni-
czą, Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska w Olsztynie wypłaca odszko-
dowania z tytułu szkód wyrządzonych 

przez bobry. Wnioski można składać do 
dnia 30 września 2019 r. (rozporządze-
nie Ministra Środowiska z dnia 8 lute-
go 2018 r. w sprawie szacowania szkód 
wyrządzonych przez niektóre gatunki 
zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 645)). 

Sposoby przeciwdziałania

Odpowiednio zastosowane rozwiąza-
nia techniczne często pozwalają uniknąć 
szkód wywołanych działalnością bobrów. 
Cenne nasadzenia leśne, uprawy rolne 
lub sady, znajdujące się w miejscach byto-
wania bobrów, można odgrodzić metro-
wą metalową siatką o oczkach nie mniej-
szych niż 10x10 cm, aby bobry ich nie 
rozciągnęły. Ogrodzenie należy wkopać 
w ziemię na minimum 30 cm. Pojedyn-
cze drzewa, którymi bobry mogłyby się 
zainteresować, można ogrodzić drucianą 
siatką do 1 metra wysokości. Siatkę roz-
pina się na minimum trzech słupkach 
w pewnej odległości od pnia, aby drze-
wo mogło swobodnie rosnąć, ale też tak, 
żeby bobry nie miały dostępu do kory. 
Mocuje się ją do ziemi przy pomocy dru-
tu, aby zabezpieczyć drzewo przed pró-
bami podkopania się. 

Zastosować można również ogrodze-
nie elektryczne składające się z trzech 
przewodów umieszczonych wzdłuż rze-
ki. Dolny drut na wysokości 10 cm, na-
stępne 25 i 30 cm nad ziemią. Praktyko-
wane są również metody bardziej praco-
chłonne polegające na smarowaniu dol-
nej partii pnia farbą lub nietoksycznym 
klejem zmieszanym z piaskiem oraz sto-
sowanie repelentów (najskuteczniejszym 
okazał się odór z odchodów kojota, rysia 
i wydry). Najlepszym sposobem na zła-
godzenie sporu między bobrami a użyt-
kownikami gruntów jest stosowanie rur 
przelewowych w tamach, aby uchronić 
tereny rolne lub leśne przed zalaniem. 
Rury PCV należy zamontować tak, aby 
przechodziły przez tamy bobrów. Jeśli 
rozlewisko ma bardzo dużą powierzch-
nię, można zastosować więcej rur w róż-
nych miejscach tamy. Zabieg ten umożli-
wi wyrównanie poziomu wody.

Źródła:
- Janiszewski P., Misiukiewicz W. Bóbr eu-
ropejski Castor Fiber, Wydawnictwa BTL 
Works, Warszawa 2012

- Straty i szkody wyrządzane przez dzikie 
zwierzęta w gospodarce, rolnej, leśnej i ry-
backiej, Olsztyn 2018 pod redakcją Dariu-
sza Zalewskiego
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„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.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieci Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
realizuje operację pt.

Głównym celem operacji jest wspieranie profesjonalnej 
współpracy między producentami rolnymi a związkami 
branżowymi, w szczególności wzrost zainteresowania 
producentów zrzeszaniem się w aspekcie różnych form 
współdziałania oraz wzmacnianie ich pozycji w łańcuchu 
żywnościowym. 
Dodatkowo celami operacji są:
n Poprowadzenie dyskusji na temat aktualnych pro-

blemów i zagrożeń oraz możliwości dalszego rozwo-
ju produkcji zwierzęcej, a następnie syntetyczne jej 
podsumowanie.

n Upowszechnienie wiedzy i zdobycie nowych doświad-
czeń wśród bezpośrednich uczestników operacji z za-
kresu systemów jakości żywności, innowacyjnych roz-
wiązań w produkcji zwierzęcej, jak również zapoznanie się 
z przykładami dobrych praktyk.

Planowane wyniki operacji:
n Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
n Podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie opłacalności 

produkcji zwierzęcej, dobrostanu zwierząt i zachowania bioróżnorodności 
gatunkowej i rasowej.

n Zawężenie współpracy miedzy związkami branżowymi a hodowcami zwierząt 
i producentami żywności pochodzenia zwierzęcego.

Termin realizacji operacji: 26 października 2019 r. 
Forma realizacji operacji: Seminarium

Wszelkie informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w powyższym seminarium będą umieszczane na bieżąco. Zapraszamy do śledzenia 
nas na naszej stronie www.wmodr.pl, oraz na www.agrorynek.warmiamazury.net, a także w kolejnych numerach Bieżących Informacji. 

Informacje na temat realizowanej operacji: dr inż. Rodian Pawłowski, tel. 89 535 76 84 w. 52

Wspieranie współpracy między
Związkami Hodowców Zwierząt a producentami rolnymi
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Bieżące Informacje nr 9 [360]    Wrzesień 2019 25

agrorynek



Bieżące Informacje nr 9 [360]    Wrzesień 201926

agrorynek



Bieżące Informacje nr 9 [360]    Wrzesień 2019 27

agrorynek



Bieżące Informacje nr 9 [360]    Wrzesień 201928

agrorynek



Bieżące Informacje nr 9 [360]    Wrzesień 2019 29

agrorynek



Bieżące Informacje nr 9 [360]    Wrzesień 201930

agrorynek



Bieżące Informacje nr 9 [360]    Wrzesień 2019 31

agrorynek



„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.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieci Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

realizuje operację pt.

Wszelkie informacje dotyczące wystawy zamieszczane będą na naszej stronie www.wmodr.pl,
oraz na http://wmirol.org.pl/, a także w kolejnych numerach Bieżących Informacji. 

Informacje na temat realizowanej operacji: mgr inż. Agnieszka Sołtysiak, tel. 89 535 76 84 w. 40

Ponadto działanie obejmie:
n Poznanie wykorzystywanych wśród hodowców zwierząt ho-

dowlanych rozwiązań produkcyjnych, metod produkcji w ho-
dowli zwierząt. 

n Wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów oraz po-
głębianie współpracy ze Związkami hodowców zwierząt ho-
dowlanych i hodowcami.

n Upowszechnienie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwią-
zań w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich.

n Upowszechnienie wiedzy w zakresie zachowania różnorod-
ności genetycznej zwierząt poprzez prezentację najwarto-
ściowszych pod względem użytkowym zwierząt hodowla-
nych oraz ras zachowawczych.

n Upowszechnianie wiedzy w zakresie produkcji żywności wy-
sokiej jakości poprzez ukierunkowanie wyboru ras do kon-
kretnej produkcji zwierzęcej.

n Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiej-
skich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ho-
dowli zwierząt gospodarskich i pozyskanie wsparcia finan-
sowego oraz polityce rozwoju obszarów wiejskich.

Planowane wyniki operacji:
n Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
n Podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie 

opłacalności produkcji zwierzęcej, dobrostanu zwierząt i za-
chowania bioróżnorodności gatunkowej i rasowej.

n Rozwoju postępu hodowlanego.
n Wprowadzenie innowacyjnych technologii produkcji.
n Odbudowa pogłowia ras rodzimych oraz poszerzenie różno-

rodności banku genetycznego.
n Podniesienie rentowność i konkurencyjność gospodarstw 

rolnych. 

Głównym celem operacji jest organizacja wystawy zwierząt hodowlanych utrzymywanych w województwie 
warmińsko-mazurskim z uwzględnieniem ras rodzimych, podczas której odbędzie się promocja postępu 
hodowlanego hodowców z regionu Warmii i Mazur.

Termin realizacji operacji: 26-27 października 2019 r.

ORGANIZACJA WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ
WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH
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„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.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieci Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

realizuje operację pt.

Wszelkie informacje dotyczące wystawy zamieszczane będą na naszej stronie www.wmodr.pl,
oraz na http://wmirol.org.pl/, a także w kolejnych numerach Bieżących Informacji. 

Informacje na temat realizowanej operacji: mgr inż. Agnieszka Sołtysiak, tel. 89 535 76 84 w. 40

Ponadto działanie obejmie:
n Poznanie wykorzystywanych wśród hodowców zwierząt ho-

dowlanych rozwiązań produkcyjnych, metod produkcji w ho-
dowli zwierząt. 

n Wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów oraz po-
głębianie współpracy ze Związkami hodowców zwierząt ho-
dowlanych i hodowcami.

n Upowszechnienie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwią-
zań w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich.

n Upowszechnienie wiedzy w zakresie zachowania różnorod-
ności genetycznej zwierząt poprzez prezentację najwarto-
ściowszych pod względem użytkowym zwierząt hodowla-
nych oraz ras zachowawczych.

n Upowszechnianie wiedzy w zakresie produkcji żywności wy-
sokiej jakości poprzez ukierunkowanie wyboru ras do kon-
kretnej produkcji zwierzęcej.

n Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiej-
skich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ho-
dowli zwierząt gospodarskich i pozyskanie wsparcia finan-
sowego oraz polityce rozwoju obszarów wiejskich.

Planowane wyniki operacji:
n Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
n Podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie 

opłacalności produkcji zwierzęcej, dobrostanu zwierząt i za-
chowania bioróżnorodności gatunkowej i rasowej.

n Rozwoju postępu hodowlanego.
n Wprowadzenie innowacyjnych technologii produkcji.
n Odbudowa pogłowia ras rodzimych oraz poszerzenie różno-

rodności banku genetycznego.
n Podniesienie rentowność i konkurencyjność gospodarstw 

rolnych. 

Głównym celem operacji jest organizacja wystawy zwierząt hodowlanych utrzymywanych w województwie 
warmińsko-mazurskim z uwzględnieniem ras rodzimych, podczas której odbędzie się promocja postępu 
hodowlanego hodowców z regionu Warmii i Mazur.

Termin realizacji operacji: 26-27 października 2019 r.

ORGANIZACJA WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ
WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH



Krajowe zasoby wodne charakteryzują się dużą zmiennością sezonową oraz przestrzenną. Dzisiejszy stan hydrologiczny 
naszego kraju jest wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonych melioracji, które miały miejsce w rolnictwie i leśnictwie 
w latach powojennych. W wyniku tych działań zmniejszeniu uległa naturalna zdolność retencyjna wielu zlewni, co spowo-
dowało szybszy spływ wód opadowych i roztopowych do rzek.

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

mała retencja sposobem na ograniczenie
skutków suszy i zagrożeń powodziowych

Skutkiem tych działań jest wzrastają-
ce zagrożenie powodziowe oraz wydłu-
żające się okresy suszy. Co gorsza, za-
uważalne w ostatnich latach zmiany kli-
matyczne potęgują te ekstremalne zja-
wiska, powodując niekiedy duże stra-
ty w gospodarce i środowisku przyrod-
niczym. Ograniczanie zagrożeń powo-
dziowych i skutków suszy poprzez re-
tencjonowanie wody jest obecnie jednym 
z priorytetowych zadań gospodarki wod-
nej w Polsce.

Stan retencji w pewnym uproszczeniu 
można opisać jako zapas wody w zlew-
ni, zmagazynowanej w środowisku ro-
ślinnym, na powierzchni zlewni (w tym 
jeziora i rzeki) oraz w gruncie: w strefie 
aeracji (napowietrzonej) i strefie satura-
cji (nienapowietrzonej, pełnego nasyce-
nia porów gruntowych wodą). 

Pojęcie retencji wodnej najczęściej de-
finiuje się jako zdolność do magazyno-
wania wody oraz jej przetrzymania przez 
określony czas w środowisku. W rezulta-
cie zasoby wodne ulegają zwiększeniu, 
głównie dzięki zmianie szybkiego spły-
wu powierzchniowego na powolny od-
pływ gruntowy, przez co poprawia się 
bilans wodny całej zlewni. Woda reten-

cjonowana jest w glebie pod różnymi 
postaciami, np. jako woda podziemna, 
woda z opadów atmosferycznych, a tak-
że woda występująca pod postacią śnie-
gu czy lodu. Retencję wodną można po-
dzielić na dużą i małą, głównym kryte-
rium podziału jest w tym przypadku po-
jemność magazynowanej wody w zbior-
niku retencyjnym. Zbiorniki o pojemno-
ści większej niż 5 mln m3 stanowią tzw. 
dużą retencję. 

Mówiąc o retencji wodnej na obsza-
rach wiejskich, zazwyczaj odnosimy się 
do tzw. małej retencji. Powszechnie przyj-
muje się, że mała retencja należy do nie-
technicznych metod, dzięki którym moż-
na „zatrzymać” wodę na danym terenie. 
Metoda ta ma na celu wydłużenie cza-
su oraz drogi obiegu wody i zanieczysz-
czeń w zlewni, ponadto poprawę sto-
sunków wodnych w zlewni, oczyszcze-
nie wód przy wykorzystaniu naturalnych 
i sztucznych właściwości zlewni.

Działania związane z małą retencją 
polegają na gromadzeniu wody w ma-
łych zbiornikach naturalnych i sztucz-
nych, podpiętrzaniu wody w korytach 
niewielkich rzek i cieków wodnych, jak 
również stosowaniu nasadzeń i zadrze-
wień śródpolnych (pasy zieleni).

Mała retencja, podobnie jak inne for-
my retencji, uwarunkowana jest mor-
fologią obszaru. Ukształtowanie tere-
nu, a także przepuszczalność gleb na-
leżą do najważniejszych czynników de-
cydujących o ilości odpływającej wo-
dy ze zlewni oraz wielkości zasobów 
wodnych na danym obszarze. Nachy-
lenie terenu wpływa na prędkość spły-
wu powierzchniowego, czyli wody pły-
nącej po powierzchni terenu, jak rów-
nież wody płynącej korytem rzeki, po-
toku bądź rowu melioracyjnego. Różne 
formy ukształtowania terenu, do któ-
rych zalicza się lokalne zagłębienia, 
sprzyjają małej retencji, ponieważ wo-
da w naturalny sposób zatrzymywana 
jest na powierzchni zlewni. Przepusz-
czalność gruntu decyduje o szybkości 
wsiąkania wody w głąb profilu i zasi-
lania podziemnych zasobów wodnych. 
Kolejnym czynnikiem wpływającym 
na prędkość spływu powierzchniowe-
go jest sposób użytkowania terenu. Te-
reny pokryte roślinnością charaktery-
zują się zdecydowanie mniejszym spły-
wem powierzchniowym wody niż nie-
użytki czy ugory. Woda jest magazy-
nowana częściowo przez rośliny, duże 
znaczenie przy tym ma faza wzrostu 
oraz gatunek rośliny.

Działania zwiększające zdolności re-
tencyjne zlewni przynoszą szereg pozy-
tywnych skutków, zarówno o charakte-
rze ogólnospołecznym, przyrodniczym, 
jak i gospodarczym. 

Mała retencja wpływa przede wszyst-
kim na polepszenie cyrkulacji wody 
w przyrodzie:
 pełni ważną funkcję w kontrolowaniu 

zasobów, zarówno wód powierzchnio-
wych, jak i podziemnych – systemy 
melioracyjne (rowy i kanały meliora-
cyjne) stosowane są do odwadniania, 
ale również do magazynowania wo-
dy, która infiltrując nawadniania po-
bliskie tereny;Mały zbiornik śródpolny (fot. E. Szaryńska)
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 zwiększa zasilanie warstw wodono-
śnych, co powoduje wzrost zasobów 
wód podziemnych;

 umożliwia unormowanie nasilenia 
przepływu wody w czasie występo-
wania obfitych opadów atmosferycz-
nych, przez co przyczynia się do re-
dukcji spływu powierzchniowego wo-
dy, który może powodować podmy-
wanie i zalewanie otaczającego terenu;

 zmienia formę odpływu rzecznego, 
obniżając wielkość fal wezbranio-
wych, oraz w niektórych przypad-
kach zwiększenie przepływów niżów-
kowych (budowle piętrzące na ciekach 
wodnych);

 zmniejsza erozję wodną oraz wpływa 
na wzrost cech estetycznych krajobra-
zu, poprzez zadarnienie lub zalesienie 
gruntów na stokach o znacznym na-
chyleniu, mających wpływ na zmniej-
szenie spływu powierzchniowego;

 stanowi ochronę jakości wód po-
wierzchniowych i podziemnych po-
przez zatrzymywanie związków bio-
gennych (azot i fosfor), tworzenie tzw. 
biofiltrów – roślinnych pasów brzego-
wych (pełniących szereg bardzo istot-
nych funkcji zarówno przyrodniczych, 
jak i wpływających na wzrost wilgot-
ności sąsiadujących terenów rolniczych);

 wpływa na poprawę walorów przy-
rodniczych okolicznych terenów rol-
niczych, zwiększenie biologicznej róż-
norodności krajobrazu rolniczego (po-
przez odtwarzanie mokradeł, oczek 
wodnych, tworzenie enklaw dla na-
turalnej fauny i flory wodno-błotnej);

 zaspakaja niektóre cele gospodarcze, 
np. zbiorniki wodne mogą być wyko-
rzystane jako ujęcia wód do nawod-
nień, służyć jako wodopoje dla dzi-
kich zwierząt.

Ponadto mała retencja może być wy-
korzystywana do celów użytkowych, ta-
kich jak wytwarzanie prądu w elektrow-
niach wodnych, zakładania stawów ryb-
nych, tworzenia zbiorników pełniących 
funkcję ochrony zagrożenia przeciwpo-
żarowego czy też pełnić funkcję kąpielisk. 

Projektowanie małej retencji wiąże się 
z rozważeniem kwestii hydrologicznych, 
geologicznych, ekonomicznych i bioce-
notycznych. Odpowiednie zagospodaro-
wanie zlewni, związane z naturalnymi 
procesami umożliwiającymi magazyno-
wanie wody, pozwala na wzrost retencji 
gruntowej danego terenu.

Wykonywanie zbiorników retencyj-
nych w ramach wdrażania programu ma-
łej retencji na obszarach wiejskich może 
być prowadzone przez administrację pu-
bliczną, która dokonuje lokalizacji obiek-
tów małej retencji, bądź też zgłoszenia za-
potrzebowania na budowę obiektu ma-
łej retencji (z załączeniem sporządzone-
go projektu wykonanego przez wykwa-
lifikowanego projektanta), może dokonać 
sam zainteresowany właściciel gruntów. 
Realizacja inwestycji w obu przypadkach 
musi być zgodna z aktualnym prawem. 

W celu zapobiegania ekstremalnym 
zjawiskom atmosferycznym powodują-
cym straty w rolnictwie Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza 
zmiany w Programie Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Wyod-
rębniono środki na inwestycje polegające 
na modernizacji istniejącego systemu na-
wadniania oraz wykonaniu nowego na-
wodnienia, a także modernizacji instala-
cji nawadniającej.

Aktualnie trwają również prace nad 
projektami dwóch dokumentów rządo-
wych, mających duże znaczenie dla prze-
ciwdziałania skutkom suszy.

Jednym z nich jest opracowywany 
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie w uzgodnieniu z MRiRW 
projekt zawierający szereg działań zwią-
zanych, m.in. z kreowaniem świadomości 
w zakresie tworzenia i zwiększania na-
turalnej oraz sztucznej retencji na obsza-
rach wiejskich, a także propagowaniem 
działań zmniejszających straty w okre-
sie suszy. W tym budowę lub rozbudo-
wę systemów melioracyjnych nawadnia-
jących albo nawadniająco-odwadniają-
cych. Zgodnie z harmonogramem opra-
cowanie ostatecznej wersji projektu pla-
nowane jest na 2020 rok.

Drugi projekt opracowywany jest 
przez ministra gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej pod nazwą „Za-
łożenia do Programu rozwoju retencji 
na lata 2021-2027 z perspektywą do ro-
ku 2030” (PRR). Głównym jego celem 
będzie określenie, a następnie wdroże-
nie działań związanych z wszystkimi 
rodzajami retencji wód powierzchnio-
wych. W tym promowanie i wdrażanie 
zabiegów agrotechnicznych zwiększają-
cych retencję glebową, realizacja i odtwa-
rzanie stawów hodowlanych, jak rów-
nież tworzenie i odtwarzanie zadrze-
wień śródpolnych.

Źródła:
- www.gov.pl/web/rolnictwo/woda-dla-rolnic-
twa

- ksow.pl
- www.malaretencja.pl
- Obolewski K. 2006. Na ratunek jeziorom 
i rzekom. Aura. Nr 10. 

- Skwierawski A. 2010. Funkcjonowanie ma-
łych zbiorników wodnych w różnych typach 
krajobrazu. Ochrona Zasobów i Jakości Wo-
dy w Krajobrazie Wiejskim, Monografia

planuje w dniu 27 września 2019 roku
konferencję wyjazdową do Centrum Innowacji i Technologii UWM w Olsztynie pn.

„TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI JAKO KLUCZOWY CZYNNIK WSPOMAGAJĄCY 
ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE”

w celu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
dla poprawy jakości życia oraz efektywnego wykorzystania ich zasobów i potencjałów

poprzez transfer wiedzy generowanej z nauki.
Osobą odpowiedzialną za organizację jest Grażyna Kuczyńska, tel. 697 632 452.

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Oddział w Olecku
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zmiany w podatku Vat w 2019 roku
W 2019 roku stawki VAT pozostały na niezmienionych poziomach, tzn. 8% i 23% oraz 7% dla rolników ryczałtowych 
(i takie mają być również w przyszłym roku), nie oznacza to jednak, że w przepisach dotyczących podatku od towarów 
i usług nie wprowadzono innych zmian. Przybliżamy kilka z nich.

mgr inż. Izabela Makarewicz 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Giżycko

Wprowadzona w ubiegłym roku w celu uszczelnienia sys-
temu podatku VAT płatność podzielona, czyli split payment, 
była dobrowolna. Od lipca bieżącego roku będzie obowią-
zywać obligatoryjnie w stosunku do wybranych grup towa-
rów i usług.

Płatność podzielona polega na tym, że podatnik ma dwa ra-
chunki bankowe – tzw. bieżący i do obsługi VAT. Na pierwszy 
z nich będą wpływały kwoty netto z faktur sprzedażowych, 
na drugi kwoty podatku VAT ze sprzedaży i zwrotów, ale też 
z tego rachunku będą regulowane zobowiązania podatku VAT 
z faktur zakupowych oraz dokonywane wpłaty podatku VAT 
należnego urzędowi skarbowemu.

To już trzeci rok jak wprowadzono obowiązek przesyłania 
drogą elektroniczną deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz plików JPK_
VAT. Dodatkowo podmioty wykonujące transakcje wewnątrz-
wspólnotowe lub wchodzące w skład procedury odwrotnego 
obciążenia, mają obowiązek na przekazanie właściwej informa-
cji VAT-UE bądź VAT-27 za miesiące, kiedy miało miejsce wy-
konanie danych transakcji.

Projekt nowelizacji ustawy odnośnie do zmiany ustawy 
o podatku od towarów i usług, a także ustawy Ordynacja po-
datkowa bierze pod uwagę, iż nowa struktura JPK_VDEK bę-
dzie generowana zamiast deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27, 
VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD, bierze się również pod uwagę jej do-
starczenie zamiast VAT-12.

Plik JPK_VAT zawiera informacje odnośnie do transakcji wy-
stępujących w rejestrze VAT, a także kwoty należne oraz zali-
czone podatku VAT, jednakże nie istnieje możliwość, aby za-
stąpił deklarację VAT-7.

Zastosowanie pliku JPK_VDEK musi zostać wdrożone, po-
nieważ w skład deklaracji VAT wchodzi na przykład infor-
macja na temat wnioskowanej wysokości nadwyżki podat-
ku naliczonego do zwrotu oraz odnośnie do kwot przezna-
czonych do przeniesienia na kolejny miesiąc. Takie informa-
cje nie występują w pliku JPK_VAT. Obecna struktura nie za-
wiera również pozycji związanych z ulgami na nabycie ka-
sy rejestrującej.

Nowy plik zajmie się rozliczeniem podatku od towarów 
i usług, chociaż metoda dostarczania będzie taka sama jak 
aktualnego pliku JPK_VAT. Jest to związane z tym, że przed-
siębiorcy nie będą już dłużej musieli generować dwóch osob-
nych dokumentów, gdyż wystarczający będzie jeden plik, no-
szący nazwę JPK_VDEK. W jego skład będą wchodzić infor-
macje z rejestrów VAT, a także dane z bieżących deklaracji 
rozliczeniowych.

Zastosowanie nowego pliku JPK w zdecydowany sposób 
ułatwi rozliczenia podatkowe, a także skróci czas niezbędny 
do wywiązania się z wszystkich obowiązków na rzecz urzędu 
skarbowego. Struktura JPK_VDEK będzie umożliwiała rozlicze-
nie podatku VAT, ale oprócz tego, dzięki niemu zostaną dorę-
czone do fiskusa informacje występujące w rejestrze VAT, któ-
re umożliwią kontrolowanie ewentualnych nieprawidłowości.

Wraz z wprowadzeniem JPK_VDEK, będzie tworzona mniej-
sza ilość danych związanych z podatkiem VAT dostarczanych 
do organów podatkowych, w związku z tym, że zostaną gene-
rowane w jednym źródle. Jest to ściśle związane z tym, iż moni-
torowanie dostarczanych danych będzie miało miejsce w szyb-
kim czasie, co będzie jednoznaczne z pomniejszeniem czasu 
dostarczanych zwrotów nadwyżki podatku VAT naliczonego 
nad należnym, a także nastąpi pomniejszenie kosztów doty-
czących analizy danych podatkowych. Kiedy weźmie się pod 
uwagę podatników, największa korzyść związana ze stosowa-
niem pliku JPK_VDEK to zaoszczędzenie czasu, a także uła-
twienie formalności dotyczących braku konieczności dostar-
czania deklaracji VAT-7 bądź deklaracji VAT-7K.

Jeżeli chodzi o podatników rozliczających się z podatku VAT 
kwartalnie – mają obowiązek dostarczać deklaracje VAT-7K 
kwartalnie, natomiast pliki JPK_VAT w okresach miesięcznych.

Zastosowanie nowego rozwiązania w postaci pliku JPK_
VDEK spowoduje, że niezbędne będzie dostarczanie nowej 
struktury pliku za wszystkie miesiące kwartału oddzielnie, 
natomiast wyłącznie plik wygenerowany za ostatni miesiąc 
w trakcie kwartału zostanie dostarczony z odcinkiem jedno-
znacznym z aktualną deklaracją VAT-7 

JPK_VDEK będzie zdecydowanym uproszeniem dla rozli-
czeń wykonywanych przez podatników oraz pozwoli im na 
zaoszczędzenie czasu. Kiedy wystąpią jakiekolwiek rozbież-
ności podatkowe, niezbędne będzie wygenerowanie korekty 
jednego pliku, ale nie jak ma to miejsce dzisiaj deklaracji VAT 
oraz JPK_VAT.

Przewiduje się, że JPK_VDEK
będzie obowiązywał od 2020 roku.

Źródło:
- www.gofin.pl
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powszechny spis rolny 2020 r.
2 sierpnia 2019 r. Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym, który zakłada przeprowa-
dzenie spisu od 1 września do 30 listopada 2020 r. Spis obejmie wszelkie gospodarstwa rolne, zarówno gospodarstwa 
indywidualne jak i gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne oraz gospodarstwa bez osobowości prawnej.

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

Informacje o strukturze rolnictwa w Polsce będą obejmowa-
ły dane z dnia 1 czerwca 2020 r. i będą one objęte szczególną 
tajemnicą statystyczną. Należy dodać, iż dane osobowe zebra-
ne w tym spisie nie mogą być użyte do podejmowania jakich-
kolwiek decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych. Da-
ne zostaną usunięte nie później niż po upływie 100 lat od dnia 
zakończenia spisu rolnego.

Nadrzędnym celem przeprowadzenia aktualnego spisu rol-
niczego jest potrzeba aktualizacji danych (poprzednie spisy 
przeprowadzone zostały w 2002 r. oraz w 2010 r.), zapewnie-
nie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych oraz anali-
za zmian w rolnictwie w latach 2010-2020. Spis stworzy także 
możliwość obserwacji wzajemnych zależności miedzy 
krajowymi a unijnymi narzędziami i ich wpły-
wem na gospodarstwa rolne. Dzięki po-
zyskanym danym rząd zyska klucz do 
kształtowania krajowej, regionalnej 
i lokalnej polityki rolnej oraz spo-
łecznej na wsi. Istotny jest fakt, iż 
spis zostanie przeprowadzony 
w Polsce w tym samym termi-
nie i obejmie taką samą tema-
tykę co w innych państwach 
członkowskich Unii Europej-
skiej. Pozwoli to na wnikliwe 
porównanie z gospodarstwa-
mi w różnych państwach unij-
nych, jak i na zapewnienie sta-
tystycznej bazy wiedzy potrzeb-
nej do opracowywania, wdraża-
nia, monitorowania, oceny i prze-
glądu powiązanych polityk, w szcze-
gólności WPR. Umożliwi również kształ-
towanie unijnych polityk w zakresie środo-
wiska, łagodzenia zmian klimatu oraz wdraża-
nie niektórych celów zrównoważonego rozwoju.

Nadto celem spisu jest realizacja zobowiązań Polski w zakre-
sie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT 
organizacji międzynarodowych, takich jak m.in. FAO, OECD. 

Powszechny spis rolny jest jak dotychczas jedynym bada-
niem statystycznym, który jest w stanie dostarczyć szerokiego 
wachlarza informacji o gospodarstwach rolnych z podziałem 
na szczeble krajowe, regionalne i lokalne. 

Nad pracami związanymi z powszechnym spisem rolnym 
czuwać będzie Generalny Komisarz Spisowy – Prezes Głów-
nego Urzędu Statystycznego oraz jego zastępcy. Wojewoda bę-
dzie pełnił funkcję wojewódzkiego komisarza spisowego i bę-
dzie kierował pracami w obrębie województwa, a na obszarze 
gminy nadzór nad spisem, jako gminny komisarz spisowy, peł-
nić będą wójt, burmistrz, prezydent miasta. 

Dane będą zbierane za pomocą jednej z trzech metod:
 samospis internetowy – samodzielne przeprowadzony spis 

za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie interneto-
wej Głównego Urzędu Statystycznego;

 spis telefoniczny – wywiad przeprowadzony przez rach-
mistrza spisowego z wykorzystaniem specjalnych zainsta-
lowanego oprogramowanie komputerowego, przeznaczone-
go do przeprowadzenia spisu rolnego;

 wywiad bezpośredni – przeprowadzony przez rachmi-
strza spisowego z użyciem nośnika mobilnego wyposażo-
nego w specjalną aplikację dedykowaną do przeprowadze-
nia powszechnego spisu rolnego. 

Zgodnie z ustawą spis jest obowiązkowy, a za-
tem użytkownik gospodarstwa rolnego, któ-

ry nie skorzysta z możliwości uzupełnie-
nia danych z wykorzystaniem Interne-

tu lub odmówi udzielenia odpowie-
dzi w ramach metody wywiadu te-

lefonicznego, nie może odmówić¿ 
udzielenia odpowiedzi przy po-
mocy bezpośredniego wywia-
du z rachmistrzem. Na pod-
stawie art. 7 ust. 2: „Użyt-
kownicy gospodarstw rol-
nych w ramach spisu rolne-
go są obowiązani do udziela-
nia dokładnych, wyczerpują-
cych i zgodnych z prawdą od-

powiedzi”.
Użytkownicy gospodarstw 

rolnych będą mogli zweryfiko-
wać tożsamość rachmistrza spisowe-

go, korzystając z informacji zamieszczo-
nych na stronie internetowej GUS i stronach 

internetowych urzędów statystycznych, a także 
telefonicznie lub osobiście w biurze spisowym.

Zebrane dane będą powszechnie dostępne dla wszystkich 
odbiorców w formie książki, danych internetowych oraz w ma-
teriałach informacyjnych dla Banku Danych Lokalnych. Zgod-
nie z rządowymi planami spis ma pochłonąć ok 243 mln zł, 
z czego ponad 17 mln zł będzie pochodziło z budżetu Unii 
Europejskiej: w roku 2019 – 68 mln zł, 2020 – 160 mln zł i 2021 
– 4 mln zł. 

Ostatni spis rolny przeprowadzony został w 2010 r. Był on 
równocześnie pierwszym spisem dokonanym po akcesji Pol-
ski do struktur unijnych.

Źródło:
- sejm.gov.pl, premier.gov.pl
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koła gospodyń wiejskich z województwa warmińsko-
-mazurskiego chcą zmieniać swoje małe ojczyzny
Przypominają młodszym pokoleniom o lokalnych tradycjach i zwyczajach, promują miejscowe dania i produkty, po-
magają seniorom i aktywizują mieszkańców swoich miejscowości do wspólnego działania. Niektóre z nich istnieją 
nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat, inne dopiero zaczynają. Koła Gospodyń Wiejskich z woj. warmińsko-mazurskiego 
aktywnie włączają się w życie swoich społeczności i cały czas szukają sposobów, aby rozszerzać swoją działalność.

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

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

20 kół gospodyń wiejskich z woj. war-
mińsko-mazurskiego spotkało się pod-
czas szkolenia realizowanego w ramach 
operacji „Lokalne, regionalne i tradycyj-
ne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”. 
Dla kół była to okazja, aby podzielić się 
swoimi dotychczasowymi doświadcze-
niami, ale także dowiedzieć się, jak efek-
tywnie prowadzić dalszą działalność. Jak 
się okazuje panie, a coraz częściej rów-
nież panowie zrzeszający się w lokalnych 
KGW, napotykają sporo problemów – za-
czynając od pozyskiwania środków fi-
nansowych na realizację swoich statu-
towych celów, aż po trudności związa-
ne z formalno-prawnymi aspektami pro-
wadzenia koła. 

Mimo to koła gospodyń wiejskich 
nie poddają się i pokonują coraz to no-
we przeciwności losu, dostosowując swo-
ją działalność do zmieniającego się sty-
lu życia na polskiej wsi. Angażują się 
nie tylko lokalnie, organizując w swo-
ich miejscowościach pikniki, warsztaty 
dla dzieci i seniorów, ożywiając wiejskie 
świetlice i przywracając blask zapomnia-

nym skwerom i placom, kultywują lokal-
ną kulturę ludową. Członkinie kół coraz 
śmielej promują lokalne i regionalne wy-
roby i dania, korzystając z możliwości 
sprzedaży okazjonalnej podczas regio-
nalnych imprez, szukają dofinansowań 
i grantów na realizację projektów edu-
kacyjnych i społecznych, a ich zaangażo-
wanie doceniane jest podczas wojewódz-
kich konkursów i plebiscytów. 

Koła gospodyń wiejskich są natu-
ralnym ogniwem krótkich łańcuchów 
dostaw żywności, a z roku na rok ro-
śnie również ich wkład w zachowanie 
kulinarnego dziedzictwa kulturowe-
go. KGW nie tylko wpisują swoje pro-
dukty na listę produktów tradycyjnych 
MRiRW, ale także uczestniczą w euro-
pejskich i krajowych systemach jakości 
żywności oraz przekazują swoją wiedzę 
o tych produktach młodszym pokole-
niom, organizując m.in. warsztaty kuli-
narne dla dzieci. 

Przebojowość lokalnych kół gospodyń 
wiejskich sprawia, że coraz częściej przej-
mują one rolę ambasadorów swojej miej-
scowości i regionu – nie tylko w repre-
zentacji poza ich granicami, ale przede 
wszystkim w budowaniu aktywnej, lo-
kalnej wspólnoty. Współczesne KGW ofe-
rują swoim członkiniom wiele nowych 
możliwości, dlatego warto nie tylko ki-
bicować ich pracy, ale dołączyć do ich 
grona i wspólnie zmieniać swoje najbliż-
sze otoczenie. 

Operacja „Lokalne, regionalne i tra-
dycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiej-
skich” jest realizowana przez Funda-
cję Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej wspólnie z Polską Izbą Pro-
duktu Regionalnego i Lokalnego od 
lipca do października 2019 roku. Bie-
rze w niej udział ok. 420 przedstawi-
cieli KGW z 119 kół z siedmiu woje-
wództw: lubuskiego, wielkopolskiego, 
mazowieckiego, opolskiego, małopol-
skiego, warmińsko-mazurskiego oraz 
świętokrzyskiego. W ramach operacji 
członkowie KGW biorą udział w jedno-
dniowych szkoleniach z zakresu lokal-
nych, regionalnych i tradycyjnych pro-
duktów, zasad uczestniczenia w krajo-
wych i międzynarodowych systemach 
jakości produktów regionalnych i tra-
dycyjnych czy promocji i finansowa-
nia. W ramach operacji powstanie rów-
nież praktyczny poradnik dla Kół Go-
spodyń Wiejskich rozszerzający tematy-
kę szkoleń, a 14 kół zostanie zaproszo-
nych do przeprowadzenia warsztatów 
kulinarnych w szkołach gastronomicz-
nych w swoich regionach. 

Więcej informacji: www.efrwp.pl

Instytucją odpowiedzialną za treść ko-
munikatu jest Fundacja Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu 
działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
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„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

rozstrzygnięcie konkursu agroliga 2019
w województwie warmińsko-mazurskim

Dorota i Karol Kaniowie ze Szwarcenowa w gminie Biskupiec oraz firma Piekarnia Warmińska z Braniewa to zwy-
cięzcy tegorocznej edycji prestiżowego konkursu AgroLiga w województwie warmińsko-mazurskim.

mgr inż. Magdalena Pusz
Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

W tym roku uroczysty finał eliminacji wojewódzkich odbył 
się 31 lipca 2019 r. w hotelu Kopernik w Olsztynie.

Tegoroczne eliminacje wojewódzkie konkursu AgroLiga 
były finansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich. Operacja pt. „Konkurs AgroLiga 2019 – etap wojewódz-
ki, II edycja” realizowana jest w ramach dwuletniego Planu 
Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019. Honorowy Patronat nad 
konkursem sprawują: minister rolnictwa i rozwoju wsi, a tak-
że prezes ARiMR, prezes KOWR i prezes KRUS. Patronat Me-
dialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Celem 
konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2019 
w kategoriach: rolnicy i firmy.

Podczas uroczystego finału organizowanego przez War-
mińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie nie zabrakło przemówień, gratulacji i podzięko-
wań. Przeprowadzono prezentację uczestników konkursu z wo-
jewództw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskie-
go i warmińsko-mazurskiego ukazującą najlepsze wzorce, do-
bre praktyki na przykładzie gospodarstw i przedsiębiorstw, 
którą prowadziła mgr inż. Magdalena Pusz, główny specjali-
sta Działu Technologii produkcji WMODR z siedzibą w Olsz-
tynie. Natomiast wykład pt. „Zarządzanie finansami w sekto-
rze rolnym – szanse i zagrożenia PROW 2014-2020” zaprezen-
tował dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM; Wydział Nauk Eko-
nomicznych UWM w Olsztynie. 

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli 
władz naszego województwa, dyrektorów instytucji rolniczych, 
przedstawicieli banków, firm z branży rolno-spożywczej oraz 
najlepszych rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. 

Fundatorami nagród w tegorocznej edycji były:
1. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich;
2. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z sie-

dzibą w Olsztynie;
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Olsztynie;
5. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie;
6. BROWAR KORMORAN Sp. z o.o., 

Kierownictwu ww. instytucji i firm działających na rzecz 
rolnictwa dziękujemy za docenienie uczestników konkursu, 
cenne nagrody oraz obecność na uroczystym podsumowa-
niu konkursu.

Uroczysty finał uświetniła prezentacja laureatów poprzed-
nich edycji konkursu AgroLiga. Swoją ofertę przedstawili:
 BROWAR KORMORAN Sp. z o.o., wicemistrz krajowy Agro-

Liga 2018 w kategorii firmy;
 FPHU PAWEKO Beata i Krzysztof Pawlikowscy, wicemistrz 

krajowy AgroLiga 2017 w kategorii firmy;
 Tradycyjna Wędzarnia Warmińska Jarosław Parol, wice-

mistrz w województwie warmińsko-mazurskim AgroLiga 
2019 w kategorii firmy;

Na podstawie przeprowadzonych wizytacji w gospodar-
stwach i firmach oraz dostępnej dokumentacji i rozeznania ko-
misja konkursowa „AgroLiga 2019” podjęła decyzję o przyzna-
niu następujących miejsc:

2019

Damian Godziński dyrektor WMODR z siedzibą w Olsztynie
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Kategoria ROLNIK

Mistrz AgroLigi 2019
Dorota i Karol Kaniowie ze Szwarcenowa w gminie Bi-

skupiec, powiat nowomiejski. 
Gospodarstwo rolne, w którym zasadniczym produktem są 

tuczniki wieprzowe. Realizowany w gospodarstwie chów trzo-
dy chlewnej odbywa się w cyklu zamkniętym. Stado podsta-
wowe liczy 70 loch, od których uzyskuje się rocznie ok. 1500 
prosiąt. Pasze dla zwierząt są produkowane na 91 ha użyt-
ków rolnych. Gospodarstwo dysponuje nowoczesnym sprzę-
tem uprawowym. Państwo Kaniowie interesują się nowościami 
w rolnictwie, zaczynają stosować w swoim gospodarstwie m.in. 
uprawę pasową optymalizującą nakłady, zapobiegającą spływo-
wi powierzchniowemu oraz umożliwiającą ekologiczną upra-
wę wybranych roślin. W gospodarstwie panuje ład i porządek. 
Państwo Dorota i Karol Kaniowie są laureatami i zwycięzcami 
w licznych konkursach na szczeblu regionalnym i krajowym.

Wicemistrz AgroLigi 2019
Gospodarstwo rodzinne Tokarscy, Barbara i Kazimierz 

Tokarscy wraz z Agnieszką i Pawłem Dziąbami z Tuszewa 
w gminie Lubawa, powiat iławski. 

Gospodarstwo rodzinne Tokarscy to wielopokoleniowa 
działalność prosperująca od 40 lat w którym główny kierunek 
produkcji stanowi hodowla zarodowej trzody chlewnej. Pro-
dukcja roślinna w gospodarstwie w całości przeznaczona jest 
na pasze dla zwierząt. Obecnie oceną wartości użytkowej ob-
jęte są lochy ras: pietrain, duroc, polska biała zwisłoucha. Go-
spodarstwo rodzinne Tokarscy corocznie uczestniczy w wy-
stawach regionalnych i Krajowej Wystawie Zwierząt Hodow-
lanych w Poznaniu. 

Laureaci konkursu AgroLiga 2019
 Włodzimierz Adam Pontus, Prejłowo, gm. Purda, pow. olsz-

tyński
 Marcin Gołubowicz, Jabłońskie, gm. Gołdap, pow. gołdapski
 Agnieszka i Mariusz Gajkowie, Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, 

pow. ełcki
 Andrzej Jadanowski, Grabacz, gm. Rybno, pow. działdowski
 Marek Wroński, Szczepkowo-Giewarty, gm. Janowo, pow. 

nidzicki
 Sabina i Henryk Górscy, Maszty, gm. Pisz, pow. piski
 Daniel Kuźmicki, Kajki, gmina Mikołajki, pow. mrągowski
 Mirosław Dusza, Błudowo, gmina Młynary, pow. elbląski

Kategoria FIRMA

Mistrz AgroLigi 2019
Piekarnia Warmińska, Spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością, Spółka komandytowa z Braniewa. 
Piekarnia Warmińska z Braniewa jest producentem najwyż-

szej jakości pieczywa od 1991 r. Zakład produkuje pełen asor-
tyment wyrobów piekarniczych i cukierniczych od niespełna 
30 lat, bazując na ok. 500 recepturach. Posiada nowoczesne ha-
le i linie produkcyjne zlokalizowane w kilku zmodernizowa-
nych budynkach. Realizuje sprzedaż na terenie Warmii i Ma-
zur oraz województwa pomorskiego za pośrednictwem skle-
pów prywatnych, sieci sklepów handlowych oraz 25 własnych 
sklepów firmowych. Wyroby firmy zdobyły liczne certyfika-
ty jakości. Piekarnia Warmińska jest laureatem w wielu presti-
żowych konkursach w kraju i regionie. Produktem flagowym 
firmy są pierniki zwane Koperniczkami.

Wicemistrz AgroLigi 2019
Tradycyjna Wędzarnia Warmińska gdzie właścicielem jest pan 

Jarosław Parol z Kaborna w gminie Purda, powiat olsztyński.
Pierwsze pozwolenie na hodowlę ryb gospodarstwo uzy-

skało w 1987 roku i od tego czasu można tam złapać pstrąga, 
jak również inne ryby. W gospodarstwie znajdują źródła biją-
ce krystalicznie czystą, zimną wodą, co pozwala na hodow-
lę pstrąga. Sekretem niepowtarzalnego smaku wędzonek jest 
sposób ich przygotowania oraz wędzenia. Piec wędzarniczy 
zbudowany z czerwonej cegły związanej glinką szamotową, 
opalany drewnem to serce Tradycyjnej Wędzarni Warmiń-
skiej. W ofercie sprzedaży posiadają głównie słodkowodne ry-
by wędzone, takie jak pstrąg, a także sielawy, sieje, sumy, wę-
gorze czy leszcze. 

Dorota Kania z córką – mistrz AgroLiga 2019 w kategorii rolnik

Piekarnia Warmińska Mistrz AgroLiga 2019 w kategorii firma – na-
grodę odbiera Karol Motyka starosta braniewski

Kazimierz Tokarski wraz z zięciem Pawłem Dziąbą – wicemistrz 
AgroLiga 2019 w kategorii rolnik
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Laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
Życzymy dalszych sukcesów w codziennej pracy, tworze-
niu konkurencyjnego rolnictwa i kreowania pozytywnych 
zmian na terenach wiejskich Warmii, Mazur i Powiśla.

Mistrzowie konkursu AgroLiga 2019 w kategoriach rolni-
cy i firmy, zmierzą się ze swoimi rywalami na szczeblu krajo-
wym. Wyniki poznamy wiosną przyszłego roku.

Rolnikom i firmom biorącym udział w eliminacjach
konkursowych gratulujemy, Liderowi projektu

oraz partnerom operacji dziękujemy za owocną współpracę.

II edycja konkursu AgroLiga organizowana była w ra-
mach projektu „Konkurs AgroLiga 2019 – etap wojewódz-
ki, II edycja” w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego, Kujawsko-Pomorskim Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Minikowie. Liderem tego działania jest Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Za koordy-
nację projektu odpowiada pani Sylwia Sikorska. Treść mery-
toryczną przygotował Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Szepietowie. 

„Konkurs AgroLigii 2019 – etap wojewódzki, II edycja” fi-
nansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Kra-
jowa Sieć obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Tradycyjna Wędzarnia Warmińska – Jarosław Parol, wicemistrz Agro-
Liga 2019 w kategorii firma

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Mistrzowie AgroLiga 2019 w województwie warmińsko-mazurskim

Kategoria ROLNIKKategoria FIRMA
Mistrz AgroLigi 2019

Dorota i Karol Kaniowie
Szwarcenowo 3

13-340 Biskupiec

Mistrz AgroLigi 2019
Piekarnia Warmińska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Spółka komandytowa, ul. Stefczyka 61, 14-500 Braniewo
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W ramach poddziałania PROW 2014-2020 „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” rolnik może ubie-
gać się o pomoc na zalesienie w formie trzech premii: wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zale-
sieniowej. Rolnik, który złożył wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie w 2019 r. i otrzymał pozytywną decyzję 
z ARiMR, powinien w 2020 r. i w kolejnych latach aplikować o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

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

wsparcie na zalesianie i tworzenie
terenów zalesionych

Informacje zawarte w artykule 
skierowane są przede wszystkim 
do nowych beneficjentów, którzy 
już teraz powinni przeanalizować 
wymogi i korzyści wynikające z te-
go działania, aby wcześniej przy-
gotować stosowną dokumentację 
i złożyć wniosek o wparcie w ro-
ku 2020.

Beneficjenci

Wsparcie jest przyznawane osobie fizycznej lub prawnej, któ-
rej gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospoli-
tej Polskiej oraz która prowadzi działalność rolniczą. Pomoc na 
zalesienie jest przyznawana również jednostkom samorządu te-
rytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz 
województw. Premia może być przyznana beneficjentowi, jeżeli: 
 został mu nadany nr identyfikacyjny w trybie przepisów o kra-

jowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

 zobowiązał się do wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wy-
mogami planu zalesienia, a gdy jest to przewidziane w planie 
zalesienia wykonania również jego ogrodzenia lub zabezpie-
czenia drzewek trzema palikami; 

 uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego wykonania zalesienia – w przypadku ubiega-
nia się o wsparcie na zalesienie a planowane wykonanie zale-
sienia jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga uzy-
skania takiej decyzji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.). Obowiązek ten dotyczy sadów 
i gruntów z sukcesją naturalną.

Kwalifikacja gruntów do zalesienia

Wsparcie na zalesienie jest przyznawane beneficjentowi do 
gruntów: 
 wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty 

rolne, użytkowane jako grunty orne albo sady, albo grunty 
z sukcesją naturalną;

 przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego, w przypadku braku tego planu, 
gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy. W przypadku braku tego planu oraz stu-

dium – gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka 
lub własność jednostki; 

 o powierzchni nasadzeń co najmniej 0,1 ha i szerokości więk-
szej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szeroko-
ści gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem 
lub obszarem zalesionym.

Miejsce złożenia wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie można składać 
do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem 
zamieszkania lub siedzibą rolnika. Do wniosku należy dołączyć 
następujące dokumenty:
 Kopię planu zalesienia potwierdzoną za zgodność z orygina-

łem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan;
 Pisemną zgodę:
 pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów, jeżeli 

grunty te stanowią przedmiot współwłasności,
 małżonka rolnika na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te 

stanowią własność małżonka rolnika;
 Dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczo-

nych do wykonania zalesienia;
 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli uzyska-

nie takiej decyzji dla planowanego wykonania zalesienia jest 
wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko. Obowiązek ten dotyczy sadów i grun-
tów z sukcesją naturalną.

Wsparcie na zalesienie stanowi jednorazową, zryczałtowaną 
płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia 
oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpie-
czenia drzewek trzema palikami, w przeliczeniu na hektar grun-
tów, wypłacaną w pierwszym roku zalesienia.

W jednym wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie moż-
na ubiegać się o wsparcie na zalesienie gruntów objętych jednym 
planem zalesienia. Wsparcie na zalesienie przysługuje według 
kolejności sumy punktów uzyskanych przez beneficjenta i usta-
lonej przy zastosowaniu odpowiednich kryteriów.

W przypadku, gdy na podstawie kryteriów nie można ustalić 
kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie, w pierwszej ko-
lejności wsparcie to przysługuje temu podmiotowi, który ubiega 
się o przyznanie tego wsparcia w niższej wysokości. Pomoc na za-
lesienie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni 
nie większej niż 20 ha, w całym okresie programowania.
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premie na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej
Wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ma na celu m.in. ułatwienie rozpoczęcia samodzielnego prowa-
dzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Osoby prowadzące 
produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru 
świń (ASF) mogą składać wnioski o pomoc w terminie od 30 sierpnia do 28 września 2019 roku.

mgr inż. Aleksandra Szwacka-Skiendziul
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Pomoc na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działal-
ności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na roz-
poczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obsza-
rach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 przyznaje się 
w wysokości: 
 150 tys. zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 

1 miejsca pracy (w dwóch ratach – I rata 120 tys. zł, II rata 
30 tys. zł);

 200 tys. zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 
2 miejsc pracy (I rata 160 tys. zł, II rata 40 tys. zł);

 250 tys. zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 
3 miejsc pracy (I rata 200 tys. zł, II rata 50 tys. zł). 
Beneficjentem działania może być osoba fizyczna, która:

 ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku;
 podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym 

zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rol-
nika nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedza-
jących dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

 jest beneficjentem albo małżonkiem beneficjenta poddzia-
łania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do 
systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekaza-
li swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Progra-
mem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa;

 nie jest wspólnikiem spółki wpisanej do Krajowego Rejestru 
Sądowego;

 gospodarstwo rolne, w którym pracuje, jest położone na te-
renie:
 gminy wiejskiej lub 
 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących 

powyżej 5 tysięcy mieszkańców lub 
 gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących 

powyżej 5 tysięcy mieszkańców;
 przyznano jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych 

wchodzących w skład tego gospodarstwa za rok, w którym 
złożono wniosek o przyznanie pomocy lub za rok poprze-
dzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 
Pomoc przyznaje się, jeżeli biznesplan zakłada:

 inwestycje w środki trwałe o wartości równej co najmniej 
kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy, przy czym wydat-
ki stanowią co najmniej 100%;

 zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków trans-
portu oraz wyposażenia;

 utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy;
 zaprzestanie chowu i hodowli świń – w przypadku opera-

cji dotyczącej obszarów wyznaczonych w związku ze zwal-
czaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Nie uznaje się wydatków poniesionych przed dniem złoże-

nia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc jest przyznawana osobom, które uzyskały co naj-
mniej 4 punkty. 

Punkty są przyznawane według następujących kryteriów:
 osoba ubiegająca się o przyznanie premii jest beneficjentem 

poddziałania „Płatność na rzecz rolników kwalifikujących 
się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale 
przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” otrzy-
muje 2 punkty – z wyłączeniem operacji dotyczącej obsza-
rów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby 
afrykańskiego pomoru świń (ASF);

 operacje realizowane przez beneficjentów posiadających 
kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalno-
ści pozarolniczej (3 punkty) – z wyłączeniem operacji doty-
czącej obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem 
choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF);

 operacje realizowane przez beneficjenta, który w dniu zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 
lat (1 punkt);

 innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na której 
obszarze będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywa-
nia działalności (2 punkty);

 operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bez-
robocia w województwie (od 0 do 2 punktów);

 operacje, które przewidywać będą utworzenie miejsc pra-
cy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (od 5 do 7 
punktów);

 operacje, które dotyczą gospodarstw posiadających świnie 
(od 1 do 3 punktów).

Osoby zainteresowane rozpoczęciem pozarolniczej 
działalności gospodarczej na obszarach nieobjętych 
ASF również będą mogły wkrótce starać się o premię.

Źródło:
- strony https://www.arimr.gov.pl/

Fot. Aneta Długokęcka
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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 r.

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

29 marca – 28 czerwca br.
październik 2019 r.

3. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 15 kwietnia – 31 maja br.
październik/listopad 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 r.
– 25 lutego 2019 r.

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

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

28 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 2019 r.

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

29 marca
– 27 maja 2019 r.

9. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” – nawodnienia w gospodarstwie wrzesień 2019 r.

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

28 czerwca
– 27 lipca 2019 r.

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

marzec 2019 r.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

30 sierpnia
– 28 września 2019 r.

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

30 września
– 29 października 2019 r.

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

31 stycznia – 1 marca br.
październik 2019 r.

15. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ 
operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” *** listopad/grudzień 2019 r.

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

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

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

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

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

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

21. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producen-
tów na rynku wewnętrznym” listopad 2019 r. ****

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

22. Podddziałanie Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla 
środowiska październik 2019 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).
*** W ramach naboru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub 
ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U poz. 1235), preferowane będą operacje dotyczące produkcji paszy dla zwie-
rząt gospodarskich realizowane przez podmioty wykorzystujące do tej produkcji surowce niebędące genetycznie zmodyfikowanymi organizmami do użytku paszowego.

**** Planowany termin naboru uzależniony jest od procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej krajowych systemów jakości żywności.
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porady prawne

wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o jako-
ści handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1038. Ustawa weszła w życie z dniem 20 czerwca 2019 r. 

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1080. Ustawa weszła w życie z dniem 26 czerwca 2019 r.

 Uwagi: art. 1 pkt 5 lit. e wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2020 r.
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o fundu-

szach promocji produktów rolno-spożywczych. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1318. Ustawa weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

rozporządzenia
ministra rolnictwa i rozwoJu wsi

 z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty 
oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Two-
rzenie grup producentów i organizacji producentów” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 1029. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 12 czerwca 2019 r. 

 z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ogra-
niczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 1112. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 15 czerwca 2019 r. 

 z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót ni-
mi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 1235. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 18 lipca 2019 r. 

 z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 1243. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 5 lipca 2019 r. 

 z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowi-
skowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 1246. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 6 lipca 2019 r. Uwagi: par. 
1 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r.

 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji 
producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonu-
jących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetwo-
rów mlecznych oraz owoców i warzyw. Dz.U. z 2019 r., poz. 
1293. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 27 lipca 2019 r. 

 z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szko-
leń w zakresie środków ochrony roślin. Dz.U. z 2019 r., poz. 1320. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 lipca 2019 r. 

 z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej 
w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług do-
radczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1331. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
18 lipca 2019 r. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1097. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1149. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społecz-
ności. Dz.U. z 2019 r., poz. 1167. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy – Prawo budowlane. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1205. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1252.

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o podatku rolnym. Dz.U. z 2019 r., poz. 1256

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1353.

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1362.

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 1278.
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domowa apteczka – herbaty ziołowe
Do jednej z zalet ziół należy to, że są dostępne niemalże wszędzie i jeżeli tylko będziemy chcieli poświęcić trochę 
czasu na ich zbiór i ususzenie, to okażą się surowcem, który uzyskamy całkowicie za darmo. Ilu z nas tak naprawdę 
zdaje sobie sprawę, że wyrywane w ogródku „chwasty” mają prozdrowotne właściwości?

mgr inż. Aneta Długokęcka 
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Niezależnie od tego, czy chcemy się 
rozgrzać zimą czy ochłodzić latem, her-
baty ziołowe są coraz chętniej spożywa-
ne i mogą stanowić świetną alternaty-
wę dla innych napojów. W przeciwień-
stwie do standardowych herbat z liści 
rośliny łac. Camellia sinensis herbaty zio-
łowe mogą być tak skomponowane, by 
oprócz różnorodności pod względem wa-
lorów smakowych uzyskać również ko-
rzyści prozdrowotne. Zioła stosowane 
mądrze i w odpowiednich ilościach po-
trafią wręcz zdziałać cuda. Warto zatem 
zacząć korzystać z dóbr otaczającej nas 
przyrody. Tym bardziej że inwentarz na-
tury w Polsce jest bardzo bogaty i zróż-
nicowany. W przeciwieństwie do kawy 
i standardowych herbat większość herbat 
ziołowych nie zawiera kofeiny. Zawiera-
ją natomiast liczne składniki odżywcze, 
witaminy, minerały i przeciwutleniacze.

Herbaty ziołowe mogą być stosowa-
ne w formie monoziół, jak również mie-
szanek, co do których udowodniono, że 
mają znacznie skuteczniejsze działanie. 
Należy przy tym pamiętać, że zioła mo-
gą działać ze sobą synergistycznie, dla-
tego tak ważne jest kupowanie już goto-
wych mieszanek u zaufanego źródła lub 
wybranie się do wykwalifikowanego zie-
larza celem skomponowania indywidual-
nie dobranej mieszanki.

Herbaty ziołowe
na kłopoty z żołądkiem

Na dolegliwości żołądkowe polecane 
są herbaty z kwiatu: lawendy, rumianku, 
z ziela przywrotnika, dziurawca, a tak-
że mięty. Zbawienne działanie na pro-

cesy trawienne wykazuje również zie-
le pokrzywy, majeranku, a nawet kopru 
włoskiego. Każda z wymienionych her-
bat ziołowych pozwoli poczuć się lepiej 
po obfitszym posiłku, a przy okazji przy-
czyni się do lepszej pracy wątroby, jelit 
i trzustki.

Kwiat malwy czarnej – zawarte 
w nim związki śluzowe działają powle-
kająco na ściany przełyku i żołądka, czy-
li kojąco na podrażnienia spowodowane 
cofaniem się kwaśnej treści pokarmowej.

Liść podbiału – działa łagodząco na 
stany zapalne przełyku.

Korzeń lukrecji – pomaga zregene-
rować podrażnioną śluzówkę przełyku.

Rumianek – pomaga zahamować 
nadmierne wydzielanie soku żołądko-
wego i substancji przyczyniających się do 
powstawania stanów zapalnych. Ponadto 
przyśpiesza gojenie się błon śluzowych.

Herbaty ziołowe
uspakajające na dobry sen

Stres i zdenerwowanie pozwoli nam 
załagodzić herbata ziołowa z melisą. Od 
dawna znane są jej wyciszające właści-
wości, które natychmiastowo przynoszą 
ulgę. Równie dobrze możemy zastosować 
lawendę, która nie bez powodu wykorzy-
stywana jest w aromaterapii. Jeśli nato-
miast mamy trochę gorszy humor, pole-
cana jest herbata z dziurawcem, który po-
prawia nastrój i działa antydepresyjnie.

Arcydzięgiel – działa uspokajająco na 
układ nerwowy, redukuje napady migre-
ny, łagodzi skurcze przewodu pokarmo-
wego, przyśpiesza trawienie i ogranicza 
zaburzenia nerwowe.

Chmiel – działa nie tylko uspokaja-
jąco i nasennie, ale także moczopędnie, 
antyseptycznie i przeciwbólowo. Za-
warte w chmielu substancje wycisza-
ją i uspokajają, co okazuje się niezwy-
kle pomocne przy problemach z zasy-
pianiem.

Czarny bez – przeciwdziała zmęcze-
niu, wzmacnia system nerwowy, pod-
nosi odporność organizmu i ma właści-
wości przeciwbólowe oraz działa odtru-
wająco.

Dziurawiec – działa także antydepre-
syjnie, poprawia nastrój i działa łagodnie 
rozkurczowo.

Herbaty ziołowe
na kaszel i przeziębienie

W okresie jesienno-zimowym, kiedy 
o przeziębienie nietrudno, powinniśmy 
w szczególności zadbać o prawidłową 
odporność organizmu. W tym wypadku 
polecana jest herbata z czystkiem mają-
cym właściwości antyoksydacyjne, prze-
ciwwirusowe oraz przeciwbakteryjne. 
Przy anginach niezastąpiona okaże się 
herbata z kwiatów lipy.

Liść podbiału – łagodzi stany zapal-
ne górnych dróg oddechowych oraz dzia-
ła wykrztuśnie, powlekająco i przeciw-
skurczowo.

Liść prawoślazu – działa wykrztuśnie 
i jest bardzo pomocny przy kaszlu oraz 
stanach zapalnych gardła i krtani.

Owoc anyżu – działa wykrztuśnie.
Tymianek – nie tylko ułatwia od-

krztuszanie, ale także zwiększa ilość 
śluzu rozrzedzającego gęstą wydzielinę 
w gardle.
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Herbaty ziołowe
na oczyszczanie organizmu

Tak jak dbamy o czystość naszego cia-
ła i otoczenie, w którym żyjemy, tak nasz 
organizm od czasu do czasu potrzebuje 
oczyszczenia z nagromadzonych toksyn 
i złogów. Do tego działania świetnie na-
dają się następujące zioła: ostropest pla-
misty, czystek, melisa lekarska, rumia-
nek, pokrzywa, czarnuszka siewna, fio-
łek trójbarwny, mniszek lekarski, skrzyp 
polny i łopian.

Herbaty ziołowe na jelita

W przypadku problemów z funkcjo-
nowaniem jelit warto sięgnąć po mię-
tę, rumianek, melisę, babkę lancetowatą 
i szerokolistną oraz po dziurawiec, anyż, 
kminek i koper. Najlepsze będą herbat-
ki sporządzone ze świeżo zebranych ziół, 
które zawierają w sobie cenne olejki ete-
ryczne.

Herbaty ziołowe na nadciśnienie

Gdy jedni mają problem z niskim 
ciśnieniem, drudzy zmagają się z nad-
ciśnieniem. Niemniej jednak każde od-
stępstwo od normy sprawia, że może-

my czuć się gorzej. Nadciśnienie tętni-
cze jest bardzo groźnym stanem cho-
robowym, który dotyka istotnego od-
setka społeczeństwa i może przyczy-
nić się do wystąpienia zawału serca 
czy udaru mózgu. Nie należy zatem 
bagatelizować tego problemu. Zioła-
mi polecanymi przy nadciśnieniu są: 
ziele ruty, rozmaryn, kwiatostan gło-
gu, liść poziomki, ziele jemioły, zie-
le serdecznika, owoc jarzębiny, ziele 
skrzypu, kłącze perzu, melisa, mni-
szek lekarski.

Herbaty ziołowe
działające moczopędnie

Dość powszechne ostatnimi czasy sta-
ły się farmakologiczne diuretyki, dzię-
ki którym w pewnym stopniu można 
się pozbyć nagromadzonych w organi-
zmie toksyn. Znacznie bezpieczniej i ko-
rzystniej dla naszego zdrowia będzie, je-
śli zastosujemy naturalne herbatki zio-
łowe o działaniu moczopędnym. Takie 
herbaty przyczyniają się do zwiększenia 
ilości wydalanego moczu, a co za tym 
idzie – pozbycia się szkodliwych sub-
stancji z organizmu. Dodatkowo na ko-
rzyść ziół przemawia fakt, że nie wypłu-
kują z organizmu elektrolitów, jak ma 

to miejsce w przypadku wspomnianych 
wyżej medykamentów. Godnymi polece-
nia ziołami będą:

Pokrzywa – wspomaga wydalanie 
mocznika i chloru z organizmu oraz 
wzmacnia system immunologiczny. 
Działa też korzystnie na układ pokar-
mowy, ponadto wzmacnia włosy i pa-
znokcie.

Czarny bez – nie tylko działa moczo-
pędnie, ale także silnie odtruwająco i sty-
mulująco na przemianę materii. Zawie-
ra flawonoidy i garbniki wspomagające 
oczyszczanie organizmu oraz wzmac-
nia odporność.

Mniszek lekarski – działa zarówno 
moczopędnie, jak i odtruwająco. Dodat-
kowo wspomaga pracę nerek, żołądka 
i trzustki oraz usprawnia krążenie i po-
mocny jest przy infekcjach grzybiczych.

Skrzyp polny – usuwa nadmiar wo-
dy z organizmu, redukuje obrzęki i opu-
chliznę, poprawia kondycję włosów i pa-
znokci oraz mineralizację kości.

Źródła:
- cupandleaf.com/blog/herbal-tea-health-benefits
- oliwka24.pl/herbaty-ziolowe/
- www.empik.com/empikultura/herbaty-
ziolowe-5-wlasciwosci-o-ktorych-nie-
wiesz,18844,a
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„ogród przyjazny rodzinie i turystom 2019”
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie już po raz ósmy zorganizował konkurs 
promujący ogrody znajdujące się na terenach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. W tegorocznej edycji 
pierwsze miejsce przypadło Wiesławie Węgierskiej z Górowa Trząskiego.

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

I miejsce: Wiesława Węgierska
Górowo Trząski (powiat nidzicki)

Gospodarstwo położone w niewielkiej, malowniczej miej-
scowości, w pobliżu głównej drogi dojazdowej. Prowadzona 
jest tu produkcja roślinna, głównie zboża jare i ozime. Ogród 
powstał kilkanaście lat temu. Przez ten czas przechodził licz-
ne modernizacje. Przestrzeń w dalszym ciągu jest przerabia-
na. Aktualnie jego powierzchnia wynosi 60 arów, a znajdują się 
na niej m.in.: ogród warzywny i owocowy, kryty basen, staw 
z kładką, aneks grillowy oraz kącik zabaw dla dzieci. Wśród 
licznych nasadzeń możemy wymienić pelargonie, bratki, for-
mowane iglaki, bluszcze czy też poziomki. Miejsce to zachwy-
ca różnorodnością krzewów ozdobnych i pięknie pachnących 
kwiatów, które są „oczkiem w głowie” pani Wiesławy.

II miejsce: Anna i Dariusz Kołkowie
Kumajny (powiat lidzbarski)

Obejście państwa Kołków znajduje się z dala od zwartej za-
budowy wsi, jednak już na wjeździe możemy zobaczyć starannie 
zasadzone krzewy oraz kwiaty. W gospodarstwie prowadzona 
jest produkcja wielokierunkowa. Sam ogród zajmuje powierzch-
nię ok. 20 arów. Jego początków można się dopatrywać w 2005 
roku. Dzięki wieloletnim zabiegom dzisiaj możemy oglądać pięk-
nie rosnące tuje, agawy, róże, bukszpany, azalie, trzmielinę oraz 
zjawiskowo pachnącą lawendę. W części rekreacyjnej znajduje 
się altana pod strzechą, wędzarnia i oczko wodne. W wyraźnie 
oddzielonej drugiej części ogrodu znajduje się warzywnik, tu-
nel foliowy oraz drzewa i krzewy owocowe. Ogród jest azylem 
przyjemnego spędzania czasu w gronie rodziny i gości.

Uczestnikami konkursu „Ogród przyjazny rodzinie i tury-
stom 2019” byli rolnicy oraz właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych (do pięciu pokoi), posiadający w swej zagrodzie za-
aranżowany w interesujący sposób przydomowy ogród, który 
jednocześnie nie był nagradzany w poprzednich trzech edycjach 
konkursu. Celem konkursu jest promocja nowatorskich rozwią-
zań w organizacji ogrodu, wymiana doświadczeń oraz dobrych 
praktyk, a także zachęcenie mieszkańców terenów wiejskich do 
dbałości o piękno i estetykę swego otoczenia.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 26 właścicieli 
ogrodów. Pierwszy etap konkursowych zmagań polegał na we-
ryfikacji przesłanych zgłoszeń pod kątem spełnienia warunków 
formalnych. Do II etapu wybrano osiem ogrodów. Zostały one 
poddane lustracji przez powołaną do tego celu komisję konkur-
sową, w skład której wchodzili przedstawiciele Warmińsko-Ma-
zurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olszty-
nie oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział 
Regionalny w Olsztynie.

Komisja oceniała następujące elementy ogrodu:

 funkcjonalność – dostępność dla członków rodziny i gości, 
wydzielenie różnych stref, komunikacja, użyteczność;

 bezpieczeństwo – budynków na podwórzu i obejściu dla 
osób, korzystających, w szczególności dla dzieci, jak rów-
nież zabezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych znajdu-
jących się w gospodarstwie;

 estetyka – charakter, spójność koncepcji, współgranie z oto-
czeniem;

 dobór roślinności – różnorodność gatunków, atrakcyjność 
w ciągu roku;

 samodzielna aranżacja ogrodu – projektowanie, wykonanie, 
pielęgnacja;

 ekologia – ochrona roślin, nawożenie, występowanie gatun-
ków fauny;

 elementy rękodzielnicze i ich związek z tradycją i otocze-
niem.
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III miejsce: Magdalena Markiewicz
Marcinkowo (powiat mrągowski)

Ogród, a raczej ogrody, gdyż pani Magdalena urządziła aż 14 
aranżacji ogrodowych, zajmują powierzchnię około 30 arów. Jest 
to miejsce bajkowe, pełne kolorów i zapachów. Spacerować moż-
na wśród kameralnych wnętrz ogrodowych o różnej tematyce 
i stylu. Aranżacja obejmuje m.in.: ogród śródziemnomorski, za-
kochanych, marokański, wiejski, nowoczesny, egipski, japoński 
czy też ziołowo-warzywny. Jest tu wiele miejsc do odpoczyn-
ku, np. ławeczki, altanki, zadaszone wiaty. Odwiedzający mo-
gą biegać boso po murawie, zaglądać do domków owadów, ba-
żantów oraz wydzielonej woliery dla motyli. Na terenie obiektu 
znajduje się miniplac zabaw dla dzieci (z trampoliną), kawiaren-
ka, sklepik z pamiątkami w postaci wyrobów rękodzielniczych.

Wyróżnienie: Sylwia Bałachowicz
„Siedlisko Pod Dębami” Romankowo (powiat bartoszycki)

Gospodarstwo agroturystyczne usytuowane jest w pobli-
żu miasta Sępopol, w niewielkiej odległości od rzeki Łyny. To 
niezwykle spokojne i malownicze miejsce, położone z dala od 
innych gospodarstw. Centrum części wypoczynkowej stano-
wi duży zadaszony grill oraz basen, tworząc idealne miejsce 
na odpoczynek i relaks. Swoisty klimat tworzą zabudowania 
porośnięte winobluszczem pięciolistkowym oraz liczne drze-
wa i krzewy ozdobne okalające siedlisko. Domownicy, jak i go-
ście mogą wyciszyć się i odpocząć w pięknie zaaranżowanym 
domku na wodzie z widokiem na ogród. Obiekt ma rekomen-
dację Miejsca Przyjaznego Rowerzystom Na Wschodnim Szla-
ku Rowerowym Green Velo.

Podsumowanie konkursu „Ogród przyjazny rodzinie i tu-
rystom” oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się pod-
czas XXVI Jesiennych Targów Rolniczych organizowanych 
przez WMODR z siedzibą w Olsztynie w dniach 7-8 wrze-
śnia 2019 r.

Składamy serdeczne podziękowania Kasie Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego za ufundowanie nagród dla właścicieli wyróżnionych 
ogrodów oraz zaangażowanie w prace komisji konkursowej. Wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, laureatom kła-
niamy się nisko i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.
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zagrody edukacyjne w teorii i praktyce cz. iii
Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych zrzesza nieco ponad 240 podmiotów z całego kraju, w tym 19 z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. Podążając ich szlakiem, wzorem artykułu opublikowanego w wakacyjnym wydaniu 
„Bieżących Informacji”, prezentujemy kolejne z nich.

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

9. Mazurska Izba Regionalna
przy Agroturystyce „Pod Świerkiem” 

(pow. mrągowski)

Obiekt położony w malowniczej ma-
zurskiej wsi Marcinkowo w odległo-
ści 2 km od Mrągowa. Usytuowany we 
wschodniopruskim gospodarstwie sięga-
jącym czasów II wojny światowej. Stanowi 
muzeum, w którym można znaleźć, zapo-
mniane w dzisiejszych czasach, przedmio-
ty codziennego użytku oraz to najcenniej-
sze – wspomnienia. Jest to swoista lekcja 
historii dla dorosłych, młodzieży i dzie-
ci – przypomina tradycję i kulturę miesz-
kańców ziemi mazurskiej.
 Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie: Bartoszowa zagroda 
– zapoznanie z różnymi gatunkami tra-
dycyjnego drobiu wiejskiego oraz ptac-
twa ozdobnego/Pamiątka z Mazur – ma-
lowanie na szkle, deskach, kaflach z wy-
korzystaniem regionalnego wzornictwa/
Mazurski szyk – rozsądek w ubiorze – za-
poznanie z dawną modą/Cytrynowa ma-
ślanka/Osełka-masełka – tradycyjny wy-
rób masła/Bez wanienki i łazienki.

10. Ogrody Markiewicz
(pow. mrągowski)

Zaczarowane miejsce położone we wsi 
Marcinkowo nieopodal Mrągowa. Ogro-
dy podzielone tematycznie na 14 wnętrz 
ogrodowych o różnej tematyce i stylu. 
Znajdują się tu ogrody: śródziemnomor-
ski, zakochanych, różanka, biały, traw, ma-
rokański, egipski, Zielona Klasa, japoń-
ski, nowoczesny, wiejski (mazurski), skal-
ny, pnączy, ziołowo-warzywny. Idealne 
miejsce, gdzie można podziwiać bogactwo 
świata roślinnego, w tym obcować z ży-
wymi motylami z mazurskich łąk i lasów. 
 Programy edukacyjne realizowa-
ne w gospodarstwie: Motyle pół i łąk/
Zastosowanie ziół w praktyce/Warszta-
ty plastyczne z elementami ekologii i re-
cyklingu/Warsztaty ogrodnicze – „Mój 
ogród w donicy”/Warsztaty projektowa-
nia rabaty.
Dodatkowe programy: Warsztaty malowania 
na szkle/Feng Shui w ogrodzie.

11. Bartnik Mazurski (pow. kętrzyński)

Gospodarstwo pasieczne zlokalizowane 
w miejscowości Gnatowo w historycznej 
krainie zwanej Barcją. Gospodarze z przy-
jemnością dzielą się swoją pasją i wiedzą, 
organizując zajęcia edukacyjne oraz warsz-
taty pszczelarskie i proekologiczne. Można 
tu zobaczyć pokazowe ule zabytkowe jak 
i nowoczesne. Zajęcia edukacyjne prowa-
dzone są na terenie gospodarstwa z wyko-
rzystaniem ścieżki edukacyjnej „Ekopsz-
czelarnia”. Podczas zajęć można spróbować 
różnych odmian miodów, w tym wpisa-
nych na ministerialną Listę Produktów Tra-
dycyjnych, wykonać własnoręcznie świe-
cę oraz nalać słoiczek miodu, który każdy 
uczestnik zabiera ze sobą do domu.
 Programy edukacyjne realizowane w go-
spodarstwie: Wokół pszczelego świata.

12. Pasieka Pucer (pow. kętrzyński)

Zagroda położona na malowniczym 
terenie Mazur w miejscowości Pastwiska. 
Gospodarze są trzecim pokoleniem kon-
tynuującym działalność pasieczną wzbo-
gaconą obecnie w zajęcia edukacyjne. Pod-
czas nich, można posłuchać ciekawych 
opowieści o życiu pszczół, rozwoju ro-
dziny pszczelej oraz roli pszczoły w ży-
ciu człowieka. Pobyt w zagrodzie eduka-
cyjnej uatrakcyjnia zwiedzanie zakładu 
konfekcjonowania miodu. 
 Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie: Wielka przygoda z ma-
łą pszczołą/Złota kropla miodu/Żywność 
produkowana w gospodarstwie ekolo-
gicznym.

13. Gospodarstwo agroturystyczne
„Ziołowa Dolina” (pow. olsztyński)

Obiekt położony w otoczeniu lasu so-
snowego nad brzegiem Łyny w miejsco-
wości Wilimowo. Od 2000 r. właściciele 
posiadają certyfikat gospodarstwa eko-
logicznego. Prowadzi się tutaj produkcję 
roślinną i zwierzęcą, która stanowi bazę 
żywieniową i turystyczną dla prowadzo-
nej działalności agroturystycznej. Przyjeż-
dżających gości czeka wiele atrakcji, m.in. 

własne minizoo, ogródek zielarski, wysta-
wa starego i nowego sprzętu rolniczego, 
a dla fanów militariów – przejażdżka woj-
skowymi pojazdami. 
 Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie: Zioła wokół nas/Zwie-
rzaki w gospodarstwie/Od listeczka do 
herbaty kubeczka/Czy wiesz co jesz?/Pra-
ce polowe/Las – ładujemy akumulatory.

14. Gospodarstwo Ogrodniczo-Agrotury-
styczne „Ekolandia” (pow. lidzbarski)

Zagroda położona na skraju starorze-
cza Drwęcy Warmińskiej w miejscowo-
ści Orneta. Zajęcia edukacyjne odbywa-
ją się w swobodnej naturalnej przestrze-
ni, od pastwiska przez podwórko do bu-
dynków gospodarskich. Głównym atu-
tem gospodarstwa jest bydło rasy High-
land, charakteryzujące się towarzyskim 
i łagodnym usposobieniem. W zagrodzie, 
prócz obcowania ze zwierzętami istnie-
je możliwość zapoznania się z tajnika-
mi szkółkarstwa, pielęgnacji ogrodu oraz 
ekologicznymi metodami uprawy wa-
rzyw i owoców. 
 Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie: Uprawa roślin ozdob-
nych/Przydomowy ogród i sad/Rogate, 
żywe kosiarki.

15. Kozia Farma Złotna (pow. ostródzki)

Certyfikowane ekologiczne gospodar-
stwo rolne położone nieopodal Morąga 
we wsi Złotna. Specjalizacją zagrody jest 
hodowla kóz, które pasą się swobodnie 
wokół siedliska, na osiemnastu hektarach 
aromatycznych łąk. To właśnie z ich mle-
ka wytwarzane są przepyszne sery za-
grodowe, kefiry oraz jogurty. Tajniki ich 
produkcji gospodarze odkrywają przed 
uczestnikami podczas przeprowadzanych 
zajęć edukacyjnych. Czas spędzony na far-
mie wśród malowniczych pól i łąk to ba-
gaż niezapomnianych wrażeń z kontaktu 
z kozami, które są charakternymi i towa-
rzyskimi zwierzętami.
 Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie: Kozi dzień na farmie/
Zdrowe mleko – pyszny ser.
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16. Ekofarma „Snails Garden”
(pow. elbląski)

Wielofunkcyjne gospodarstwo zloka-
lizowane w miejscowości Krasin. Specja-
lizuje się w certyfikowanej ekologicznej 
hodowli ślimaka jadalnego oraz produk-
cji kremów kosmetycznych z wykorzysta-
niem jego śluzu. Uczestnicy zajęć mogą 
skosztować nie tylko różnorodnych spe-
cjałów przyrządzonych w oparciu o mię-
czaki, ale również delektować się kontak-
tem z naturą czy też zwiedzić mini zoo 
(kuce szetlandzkie, owce bretońskie, kozy, 
białe przepiórki, biegusy indyjskie).
 Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie: Szlak ślimaka.

17. Zagroda Edukacyjna
„Ziołowy Dzbanek” (pow. elbląski)

Zagroda usytuowana w wiosce tema-
tycznej Sąpy „Babia Dolina”, na obrze-
żach wsi w gminie Młynary. Jest to ideal-
ne miejsce dla osób, które szukają chwi-
li spokoju i wytchnienia wśród ziołowe-
go klimatu na łonie natury. Można tu nie 
tylko wypocząć w gospodarstwie agro-
turystycznym, także poznać tajniki daw-
nych rzemiosł wiejskich: zielarstwa, garn-
carstwa oraz poznać dawne tradycje i rę-
kodzieło.
 Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie: Historia ziemniaka/
Lalki motanki – czas na ziołowe baby 
szafiary i sennnice/Od kubka mleka do 
masła osełki/W ogrodzie ziołowym cu-
da się dzieją/W roli głównej gliniane cu-
deńka/Wieś zaczarowana w decoupage/
Wiła wianki – zajęcia florystyczne/Zioła 
i owoce zamknięte w szkle/Ziołowe my-
dełka/Ziołowy papier czerpany

18. Gospodarstwo agroturystyczne
i Ekofarma „Vitalis” (pow. elbląski)

Gospodarstwo ekologiczne położone 
w malowniczej miejscowości Zastawno 
przeplecionej strumykiem Kręty, wśród 

przepięknych terenów Wysoczyzny Elblą-
skiej. Naturalne położenie stwarza możli-
wość aktywnego spędzania czasu. Czyn-
ny odpoczynek uatrakcyjniają potrawy 
kuchni staropolskiej, przyrządzane w tra-
dycyjny sposób na bazie własnych surow-
ców (wyroby wędliniarskie, mięso woło-
we, chleb, mleko, jaja, sery kozie). 
 Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie: Żywność produkowa-
na w gospodarstwie ekologicznym/Pie-
czenie chleba – od kłosa do chleba/Zwie-
rzęta w gospodarstwie/Lekcja o kozach – 
pozyskiwanie mleka.

19. Pracownia Rzemiosł Dawnych
(pow. elbląski)

Obiekt usytuowany w malowniczo po-
łożonej miejscowości tematycznej Łęcze – 
Wiosce Wiatru i Podcieni. To miejsce pracy 
pasjonatów zajmujących się wełną, lnem 
i konopiami oraz pokazów w zakresie 
dawnego włókiennictwa. Podstawowym 
warsztatem prowadzonych zajęć eduka-
cyjnych są rośliny włókniste – od zasie-
wu, poprzez pielęgnację i obróbkę narzę-
dziami, przędzenie, aż po szycie. Każdy 
z programów można wzbogacić o element 

przygotowania i pieczenia podpłomyków 
oraz bułeczek w glinianym piecu.
 Programy edukacyjne realizowa-
ne w gospodarstwie: Jak Krecik dostał 
spodenki – czyli skąd bierze się lniana 
tkanina/Kuchnia naszych przodków.
Dodatkowe programy: Od owieczki do cza-
peczki – czyli skąd bierze się wełna/Gli-
niana miseczka.

WMODR z siedzibą w Olsztynie za-
prasza do udziału w operacji pn. „Zagro-
dy edukacyjne jako innowacyjny kierunek 
praktycznego kształcenia i popularyzacji 
działalności rolniczej”. Działanie będzie zre-
alizowane w formie seminarium połączo-
nego z wyjazdem studyjnym do zagród 
edukacyjnych województwa warmińsko-
-mazurskiego zrzeszonych w OSZE w ter-
minie 18-20 września 2019 r.

Do udziału w operacji zapraszamy 
właścicieli zagród edukacyjnych 
z terenu województwa warmińsko-
-mazurskiego zrzeszonych w OSZE 
oraz osoby zainteresowane założe-
niem zagrody edukacyjnej. 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

ZAPRASZAJĄ 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”.

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.

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO  
W PARTNERSTWIE Z UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

sprzedam:
 Sprzedam jarlice z dopłatami rasy kamieniecka długowełnista.

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

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

o pow. 12 ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdu-
ją się: dom jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym 
(72 m2), obora (253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42 
m2). Istnieje możliwość kupna samego siedliska (budynki) 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 prod. 
1987. Powiat bartoszycki gm. Górowo Iławeckie. Tel. 516 063 227.

 Ciągnik PONAR 82A, rok pr. 2004 r., 3600Mth, z TUREM bez 
osprzętu, zarejestrowany, ubezpieczony, pierwszy właściciel, 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 silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (sprawną) – 
cena 22 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka. Tel. 600 797 360.

 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt do 
ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie 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.

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

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

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

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

 30 ha ziemi rolnej dobrej klasy w całości lub w części. 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.

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

ZAPRASZAJĄ 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”.

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.

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO  
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Adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:

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

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

 DZIAŁDOWO,

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

tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

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

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

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

 OLSZTYN 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2019 r.

reklama na okładce kolor:

     II, III str. - 1 000 zł netto

     IV str. - 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

     format A4 - 800 zł netto

     format 1/2 A4 - 500 zł netto

     format 1/4 A4 - 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 - 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

     Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     - 500 zł netto

     Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron - 1 000 zł netto 

     Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron - 1 500 zł netto

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

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

Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

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

krzYŻÓwka
 1. Detaliczny

 2. Budują żeremia

 3. Może być hybrydowe

 4. Trwały  ….. zielony

 5. Typ, rodzaj

 6. Typ uprawy

 7. Roślina oleista

 8. Szkodnik ziemniaczany

 9. Podłoga z gliny

10. Niecierpliwość

11. W smalcu

12. Regeneracja

13. Znój

14. Na bazarze

15. Na polu po żniwach

„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.
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„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.



Aplikacja 365Pocket –  
mój cyfrowy dzienniczek rolnika w smartfonie!

NOWOŚĆ

Pobierz już teraz:

łatwe dokumentowanie, indywidualne analizy, 
zawsze i wszędzie!


