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INNOWACJI W ROLNICTWIE
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
„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”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Plan Operacyjny na lata 2022-2023
realizuje operację pn.

Polski e-bazarek szansą promocji
lokalnych producentów rolnych
Cele operacji:
Celem operacji jest transfer wiedzy i innowacji, a także dobrych praktyk w zakresie promocji
lokalnych producentów i ich produktów w ramach funkcjonującej platformy internetowej
Polski e-bazarek. Operacja przyczyni się do nawiązywania sieci kontaktów i współpracy
pomiędzy wystawcami e-bazarku oraz wszystkimi stronami zainteresowanymi tworzeniem
krótkich łańcuchów dostaw poprzez realizację innowacyjnego narzędzia skracającego drogę od
producenta bezpośrednio do konsumenta w postaci ogólnopolskiego serwisu internetowego.
Ponadto realizacja operacji przyczyni się do upowszechnienia idei krótkich łańcuchów dostaw,
które wspierają rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Formy:
n Targi „Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych
producentów rolnych”
n Seminarium „Nowoczesne formy promocji i sprzedaży
produktów lokalnych producentów rolnych”
Termin:
7-8 maja 2022 r.

Miejsce:
Elbląg, ul. Stary Rynek

Informacje i szczegóły realizacji operacji: koordynator Marta Bieciuk, tel. 665 890 142, e-mail: m.bieciuk@w-modr.pl
oraz w informacjach bieżących na stronie internetowej: www.wmodr.pl
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o doradztwie rolniczym

Spotkajmy się na polu

Podstawowym zadaniem WMODR jest doradztwo technologiczne, które promuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
w technologiach uprawowych, w żywieniu i chowie zwierząt, technice rolniczej, przetwórstwie i sprzedaży detalicznej
w gospodarstwie. To dzięki działaniom podejmowanym m.in. przez Ośrodek następuje wzrost poziomu dochodów rolniczych gospodarstw rolnych Warmii, Mazur i Powiśla oraz podnoszenie ich konkurencyjności rynkowej.
mgr inż. Damian Godziński

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Jedną z płaszczyzn działalności Ośrodka jest działalność upowszechnieniowa, której celem jest wspieranie rolników i przedsiębiorców w podejmowanych
przez nich wysiłkach na
rzecz modernizacji posiadanych gospodarstw, poprzez
udostępnianie im informacji
o innowacjach i wiedzy niezbędnej do sprawnego ich
wprowadzania i użytkowania. Następuje to na organizowanych przez Ośrodek
targach, wystawach, wyjazdach szkoleniowych, a także poprzez specjalistyczne artykuły
w miesięczniku „Bieżące Informacje”, broszury i ulotki autorstwa pracowników WMODR, czy też materiały audio-wizualne
w postaci filmów publikowanych na kanale Ośrodka w serwisie
Youtube lub produkowanych we współpracy z TVP 3 Olsztyn.
Pośród wszystkich form działalności upowszechnieniowej,
WMODR przykłada szczególną uwagę do demonstracji polowych i pokazów. Celem zakładanych przez Ośrodek demonstracji polowych jest pokazanie rolnikom w jaki sposób technologia
uprawy wpływa na plonowanie roślin uprawnych w zróżnicowanych warunkach siedliskowo-klimatycznych województwa warmińsko-mazurskiego. Rolą ośrodka jest wzbudzenie w odbiorcy
przekonania, że dana innowacja może być zastosowana w jego
gospodarstwie i przyniesie mu wymierne korzyści.
W wyniku prowadzonej przez nas działalności upowszechnieniowej podwyższa się poziom świadomości rolników związany z zastosowaniem innowacyjnych metod produkcji, a przede
wszystkim prawidłowym doborem odmian do warunków panujących w województwie warmińsko-mazurskim. To właśnie
uprawa odmian odpornych, sprawdzonych w uprawie w naszych
warunkach siedliskowych jest jednym z najlepszych sposobów
ochrony środowiska naturalnego oraz zminimalizowania kosztów produkcji w danej uprawie, z uwagi na zmniejszoną potrzebę stosowania chemicznych środków produkcji. Dlatego tak ważne jest dotarcie do szerokiego grona rolników i uświadomienie
ich o konieczności stosowania odmian rekomendowanych do
uprawy w województwie warmińsko-mazurskim.
Celem prowadzonych w tym roku przez Ośrodek demonstracji z produkcji roślinnej jest upowszechnienie zasad prawidłowej agrotechniki i doboru środków ochrony roślin i ich wpływu na plonowanie roślin. Zwalczanie agrofagów w uprawach
rolniczych jest jednym z głównych działań rolnika dla zachowania wydajności, jakości i zysku z produkcji. W ograniczaniu
szkodliwości agrofagów ważny jest nie tylko prawidłowy do-
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bór środka ochrony roślin, ale także wyznaczenie optymalnego
terminu jego zastosowania. Na podstawie doświadczeń jednostek naukowych stwierdzono, że o efektywności ochrony roślin
decyduje w dużym stopniu prawidłowe określenie terminu zabiegu, co często ma większy wpływ na skuteczność zwalczania
agrofagów niż dawka preparatu. Aby prawidłowo określić termin zabiegu ważna jest właściwa sygnalizacja. Dzięki obserwacjom prowadzonym na polach uprawnych, możemy stwierdzić
w jakim stadium rozwojowym znajduje się dany agrofag i czy
stanowi on istotne zagrożenie dla naszej uprawy. Po stwierdzeniu występowania optymalnego do zwalczania stadium rozwojowego agrofaga, określeniu nasilenia występowania i stwierdzeniu, że został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości podejmuje się decyzję o wykonaniu zabiegu chemicznego. Pomocą rolnikom służą doradcy terenowi Ośrodka, którzy w sezonie
wegetacyjnym obserwują pola i rejestrują pojaw agrofagów na
bezpłatnej ogólnopolskiej „Platformie Sygnalizacji Agrofagów”.
Poruszając tematykę działalności upowszechnieniowej Ośrodka, należy wspomnieć o jego zaangażowaniu w tworzeniu Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, do której należy już
8 gospodarstw z naszego województwa. Gospodarstwa demonstracyjne są dla rolników miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia, szczególnie cennym z uwagi na pokazywanie rozwiązań aktualnych i realnych. W gospodarstwie demonstracyjnym rolnicy mają możliwość poczynienia obserwacji, porównania ze swoimi sposobami gospodarowania, a także wymiany doświadczeń i zyskania przekonania o możliwości stosowania nowych, lepszych od dotychczasowych rozwiązań.
Już dziś zapraszam Państwa na cykl 19 spotkań polowych organizowanych przez WMODR w każdym powiecie województwa, w ramach II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola, które zostaną przeprowadzone w terminie od 6 czerwca do 7 lipca br.
Dzięki uczestnictwu w tym wydarzeniu będą Państwo mogli porównać potencjał plonowania odmian roślin uprawnych, sposoby ochrony roślin i zastosowane rodzaje nawożenia. Mam nadzieję, że spędzony z nami czas i wiedza zdobyta podczas spotkań wspomoże Państwa w podejmowaniu racjonalnych decyzji, skutkiem czego będzie wzmocnienie efektywności produkcji
Państwa gospodarstw rolnych i ich konkurencyjności rynkowej.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE

HONOROWY PATRONAT

06.06-07.07.2022 r.
Harmonogram wydarzenia:

n 27 czerwca - powiat braniewski
n 28 czerwca - powiat bartoszycki
n 29 czerwca - powiat kętrzyński
n 30 czerwca - powiat węgorzewski
n 1 lipca - powiat lidzbarski
n 4 lipca - powiat mrągowski
n 5 lipca - powiat szczycieński
n 6 lipca - powiat nidzicki
n 7 lipca - powiat działdowski
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n 6 czerwca - powiat iławski
n 7 czerwca - powiat nowomiejski
n 8 czerwca - powiat ostródzki
n 9 czerwca - powiat olsztyński
n 10 czerwca - powiat elbląski
n 20 czerwca - powiat gołdapski
n 21 czerwca - powiat olecki
n 22 czerwca - powiat ełcki
n 23 czerwca - powiat giżycki
n 24 czerwca - powiat piski
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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

z życia WMODR

Z życia WMODR

mgr Małgorzata Micińska-Wąsik

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

|

Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych producentów rolnych
W dniach 7-8 maja br., na ul. Stary Rynek w Elblągu, już po raz drugi, Ośrodek
przeprowadzi spotkanie producentów żywności z Warmii, Mazur i Powiśla z konsumentami. Wydarzenie będzie promować produkty regionalne i tradycyjne. Będzie również okazją do pozyskania wiedzy
o produkcji żywności, krótkich łańcuchach dostaw oraz nawiązania kontaktów między wystawcami a konsumentami. Ponadto wystawcy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń między sobą, także w zakresie prowadzenia różnych form działalności. Osoba odpowiedzialna za organizację: Marta Bieciuk,
kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, tel. 665 890 142.

n

Kampania składania wniosków o płatności za 2022 rok
Do 16 maja ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych PROW oraz płatności dobrostanowych PROW. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić, by płatności otrzymać, a także świadczą usługi wypełnienia wniosków
o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontaktu z doradcami terenowymi w celu omówienia szczegółów współpracy.

|

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP
w Rolnictwie
Do 31 maja br. odbywają się eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat
z województwa warmińsko-mazurskiego prowadzące, bądź zamierzające prowadzić gospodarstwo rolne, do udziału w Olimpiadzie. Finał wojewódzki odbędzie się w siedzibie WMODR
w Olsztynie w dniu 21 czerwca br. Regulamin Olimpiady dostępny jest w siedzibie WMODR oraz w siedzibach ZD.

n

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020
Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa rolniczego w zakresie działań i poddziałań PROW na lata 20142020, w których prowadzone są aktualnie nabory wniosków
oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów
Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

n

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022
W okresie od 6 czerwca do 7 lipca br. Ośrodek przeprowadzi 19 spotkań polowych organizując II Warmińsko-Mazurskiego Dni Pola. Rolnicy będą mogli porównać, w warunkach
lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, m.in. potencjał plonowania odmian roślin uprawnych,
sposoby ochrony roślin i rodzaje nawożenia. Zakładamy, że
wiedza zdobyta podczas spotkań umożliwi rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność.
W programie spotkań planujemy, m.in.: praktyczne sesje na poletkach demonstracyjnych, wykłady przedstawicieli nauki, kon-
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sultacje z doradcami. Honorowy patronat nad wydarzeniem
objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą III Krajowym Dniom Pola
2022 w Poświętnym odbywającym się pod hasłem „#rolnictwo
przyszłości”. Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi,
do współpracy w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą
koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest
Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji
Rolniczej, tel. 665 891 386.

|

WMODR świadczy usługi doradcze w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW
na lata 2014-2020
WMODR realizuje 2-letnie programy doradcze dla 1242 gospodarstw. Doradcy w każdym z tych gospodarstw świadczą
usługę dot. ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu
zanieczyszczeniu. Wybór pozostałych usług nastąpił w procesie konsultacji rolnika z doradcą i był możliwy z następującego katalogu:
n ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
n integrowana ochrona roślin,
n gospodarowanie na obszarach NATURA 2000,
n działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne,
n system rolnictwa ekologicznego,
n modernizacja gospodarstw rolnych,
n doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalności po raz pierwszy,
n doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej,
n restrukturyzacja małych gospodarstw,
n sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo,
n rachunkowość w gospodarstwie rolnym,
n dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
n uczestnictwo w systemach jakości,
n OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich,
n zazielenienie.
Programy doradcze są współfinansowane ze środków EFRROW, dlatego realizowane są bez pobierania jakichkolwiek opłat.

wiadomości z województwa

Wojewoda przekazał samorządom środki
pieniężne na pomoc udzielaną uchodźcom

Wojewoda Artur Chojecki przekazał już ponad 32 mln złotych z Funduszu Pomocy do warmińsko-mazurskich samorządów. Środki te przeznaczone zostały m.in. na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, a także refundację kosztów
poniesionych przez osoby prywatne, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy.
Krzysztof Guzek

Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Fundusz Pomocy ma na celu zapewnienie zakwaterowania
i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych; zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania oraz finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością; zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów; wypłacenie świadczenia pieniężnego z art. 13 ustawy o FP oraz jednorazowego świadczenia
w wysokości 300 zł, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinnego; zapewnienie pomocy psychologicznej oraz
wsparcie w nadawaniu numeru PESEL.
Dotąd do samorządów województwa warmińsko-mazurskiego wpłynęły z Funduszu Pomocy 32 143 648,97 zł. Największe miasta regionu otrzymały odpowiednio: Olsztyn –
2 788 112,50 zł, Elbląg – 1 029 873,00 zł. i Ełk – 1 005 247,00 zł.
Zgodnie z obowiązującym prawem każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane
na jego wniosek świadczenie pieniężne.

Świadczenie przysługuje każdemu, u kogo przebywali
uchodźcy, oczywiście pod warunkiem, że za daną osobę przyjętą do zakwaterowania i wyżywienia na wskazany okres nie
wypłacono już świadczenia. Maksymalny okres, na który może zostać przyznane świadczenie, będzie wynosił 120 dni, niezależnie od tego, ilu obywatelom Ukrainy dany podmiot zapewniał gościnę.
Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Aby otrzymać wsparcie, trzeba złożyć wniosek w urzędzie
gminy. Zawiera on m.in. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek, jego PESEL lub NIP, a także wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie. Trzeba też podać liczbę przyjętych osób.
Gminy przyjmują wnioski, a następnie zgłaszają zapotrzebowanie do Wojewody. Urząd Wojewódzki przyjmuje wnioski
w trybie ciągłym, i na bieżąco wypłaca środki.
Zwracam się z gorącym apelem do samorządów, aby na bieżąco
składali zapotrzebowanie na otrzymanie środków i aby bez zbędnej
zwłoki wypłacać te środki polskim obywatelom – powiedział wojewoda podczas briefingu prasowego.
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z życia ARiMR

Kampania przyjmowania wniosków na 2022

Od 15 marca ARiMR przyjmuje wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW („Rolnictwo ekologiczne”, „Dobrostan zwierząt”, płatności ONW, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz premia w ramach działania zalesieniowego) za 2022 rok. Na półmetku składania wniosków w naszym województwie przesłało je ponad 6 tys. rolników.
Leszek Potorski

Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
W tym roku, wnioski można złożyć do 16
maja. Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż
do 10 czerwca. Należy jednak pamiętać, że
za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Zmiany
do już złożonych wniosków będzie można
wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 31 maja 2022 r. Zmiany złożone po tym terminie, lecz nie później niż do 10 czerwca
2022 r., będą wiązały się również z pomniejszeniem należnych
płatności o 1 proc. za każdy dzień opóźnienia.
Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe PROW składa się wyłącznie elektronicznie. W tym roku została wprowadzona zmiana dotycząca sposobu logowania do aplikacji eWniosekPlus – logowanie następuje poprzez Portal Usług Elektronicznych (PUE) dostępny z poziomu strony internetowej ARiMR
pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr/portal-uslug-elektronicznych. Wszystkie dane dostępu – login i hasło – z których korzystali rolnicy w poprzednich latach ubiegając się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, pozostają bez zmian.
Rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz obszarowe PROW muszą się również i w tym roku przygotować na
zmiany w zasadach przyznawania płatności.
W przypadku płatności bezpośrednich najważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu dostępnych instrumentów wsparcia o Uzupełniającą Płatność Podstawową (UPP). Płatność ta będzie przyznawana na takich samych warunkach, jak w 2013 r.
W ramach UPP nie będzie obowiązywał limit powierzchni – do
otrzymania UPP uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający
się o jednolitą płatność obszarową. Płatność ta obejmuje aż 13
kategorii roślin, takich jak: zboża, rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja; rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin
słodki i groch siewny; rośliny strączkowe – wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita; rośliny strączkowe pastewne; len włóknisty i oleisty; konopie włókniste; rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany
(gatunki zostaną określone w przepisach); rośliny motylkowate drobnonasienne; rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem
ziemniaków pastewnych; trawy na trwałych użytkach zielonych
przeznaczone na susz paszowy; mieszanki roślin motylkowatych
drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż
trwałe użytki zielone. Ponadto płatność ta będzie przysługiwała do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa
roślin, pod warunkiem dokonania zasiewu w celu podniesienia
żyzności gleby oraz wymieszania lub przyorania masy roślinnej.
Kolejna istotna zmiana dotyczy rolników zainteresowanych
płatnościami w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. W tym roku liczba pakietów wchodząca w skład tych
płatności została poszerzona o dwa nowe, a mianowicie o Pakiet
8. „Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk” i Pakiet 9. „Retencjonowanie wody”.
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Pierwszy z tych pakietów „Ekstensywne użytkowanie łąk
i pastwisk” – ukierunkowany jest zgodnie z nazwą. Zobowiązanie jest podejmowane na okres 1 roku i może być realizowane na TUZ położonych poza obszarami Natura 2000. Płatność
przyznawana jest tylko do TUZ pod warunkiem utrzymywania w gospodarstwie zwierząt trawożernych (bydło domowe, bawoły domowe, kozy, owce lub konie) przez rolnika lub małżonka w okresie 15.03-30.09. Stawka tej pomocy wynosi 838 zł/ha.
Z kolei wsparcie w ramach nowego pakietu „Retencjonowanie wody” ma stanowić rekompensatę strat spowodowanych
utrzymywaniem wody na działkach przez co najmniej 12 dni
w okresie między 1 maja a 30 września powodując zalanie lub
podtopienie. Zobowiązanie to będzie podejmowane również na
okres 1 roku, a płatność w wysokości 260 zł/ha przyznawana będzie do TUZ lub obszarów przyrodniczych. Ważną kwestią jest
to, że pakiet ten może być realizowany jedynie na powierzchni,
na której jednocześnie jest realizowane zobowiązanie w ramach
wariantów Pakietu 4. (poza wariantem 4.3. Murawy), Pakietu 5.
(poza wariantem 5.3. Murawy) lub Pakietu 8. Rolnik ubiegający
się o tą płatność nie ma obowiązku posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej oraz dokumentacji przyrodniczej, a także
prowadzenia rejestru działalności. Wdrożenie pakietu opierać się
będzie na monitoringu satelitarnym tzn. płatność przyznawana
będzie do powierzchni zalanej zgodnie z danymi otrzymanymi
z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
W ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego
wprowadzono również zmiany w ramach Pakietu 7. „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”
poprzez rozszerzenie katalogu zwierząt o dwie rasy owiec: polska owca górska i białogłowa owca mięsna i dwie rasy kóz: koza kazimierzowska i koza sandomierska. Poprzez wprowadzone
zmiany dopuszczono również zastosowanie mulczowania międzyplonów w pakiecie „Rolnictwo zrównoważone” oraz w pakiecie „Ochrona gleb i wód” oraz rozszerzono wdrażanie tzw.
„wariantów ptasich” na całe obszary Natura 2000.
Zmiany w zasadach przyznawania płatności dotyczą również
rolników, którzy zdecydują się na ubieganie o płatności w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.
Doprecyzowane zostały niektóre wymogi dobrostanowe oraz
terminy na zgłaszanie zmian w IRZ w zakresie kierunku użytkowania lub typu użytkowego bydła oraz obowiązujące przepisy
dotyczące wstępowania do toczącego się postępowania na miejsce rolnika realizującego to działanie. Zmiany są też w zakresie
wysokości zmniejszeń płatności dobrostanowej za niewypełnienie
zobowiązań w zakresie zwiększonej powierzchni bytowej. Wprowadzono trzydniowy okres tolerancji w ramach pierwszego przedziału – „nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż 3 dni”.
Rolnicy, którzy tego potrzebują, mogą liczyć na pomoc
ARiMR. W placówkach Agencji przygotowane zostały specjalne stanowiska komputerowe, gdzie można wypełnić wniosek.
Bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84.

z życia KOWR

Monitorowanie rynku maku i konopi
włóknistych przez KOWR

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 764), która wchodzi w życie 7 maja 2022 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
(KOWR) będzie monitorował uprawy i skup konopi włóknistych oraz maku.
Jacek Pawlik

Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

n
n
n
n

Podstawowym zadaniem działania jest
wsparcie rozwoju upraw konopi włóknistych i maku, przy jednoczesnym uwzględnieniu celu jakim jest przeciwdziałanie narkomanii. Nowe przepisy ułatwią podmiotom prowadzenie działalności w zakresie
uprawy i skupu konopi włóknistych i maku dzięki m.in:
szybkiej rejestracji,
zniesieniu obowiązku uzyskania corocznego zezwolenia,
zniesieniu ograniczenia powierzchniowego, regionalnego oraz
czasowego w wydawanym zaświadczeniu,
umożliwieniu uprawy konopi włóknistych lub maku na potrzeby własne – nie więcej niż 1 ha rocznie.

WAŻNE TERMINY

Ustawa zapewnia możliwość prowadzenia uprawy maku niskomorfinowego na cele spożywcze na potrzeby własne oraz na
potrzeby nasiennictwa. Poszerzono również możliwość prowadzenia upraw konopi włóknistych – mogą być prowadzone na
potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, farmaceutyczne, energetyczne, naukowo-badawcze, w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów, na cele weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe
i izolacyjne oraz na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony
roślin. Konopie włókniste pochodzące z upraw własnych mogą
być przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w ustawie.
Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy
lub skupu konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru
producentów konopi włóknistych (rejestru konopi włóknistych)
lub w przypadku uprawy i skupu maku, rejestru producentów
maku (rejestru maku).
Organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru konopi
włóknistych albo rejestru maku, zmiany wpisu w rejestrach lub
wykreślenia z tych rejestrów jest dyrektor oddziału terenowego

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać konopie włókniste lub mak, albo podmiotu zamierzającego skupować konopie włókniste lub mak od producenta.
Wpis do rejestru konopi włóknistych i do rejestru maku dokonywany jest jednorazowo. Ważne jest, aby wniosek o wpis do
rejestru został złożony przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych i maku,
a jednocześnie przed ich planowanym wysiewem. Potwierdzeniem uzyskania wpisu do ww. rejestrów jest zaświadczenie wydane przez właściwego dyrektora oddziału KOWR.
UWAGA! Wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) zezwolenia na uprawę konopi włóknistych lub
maku, (wydane na podstawie dotychczasowych przepisów)
zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane,
nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r.
Dyrektor OT KOWR dokonujący wpisu do ww. rejestrów
przeprowadza kontrole producentów/podmiotów w zakresie
zgodności danych zawartych w rejestrach ze stanem faktycznym.
W przypadku stwierdzenia, że uprawa konopi włóknistych
lub maku jest prowadzona w sposób niezgodny z celami i potrzebami określonymi w art. 45 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, lub bez wpisu do rejestru konopi włóknistych albo maku, dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie mógł wydać nakaz zniszczenia tej uprawy i plonu na koszt prowadzącego uprawę. Natomiast w przypadku niestosowania się do zapisów ww. ustawy np.: utrudnianie przeprowadzenia kontroli, składanie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym itp. producenta / podmiot podlega karze pieniężnej.
Formularze wniosków i dokumentów składanych w KOWR,
warunki udziału w mechanizmach oraz inne istotne informacje
dostępne są na stronie www.kowr.gov.pl oraz w oddziałach Terenowych KOWR.

WPIS DO
REJESTRU

Producent, który zamierza rozpocząć uprawę konopi włóknistych lub maku, składa wniosek o wpis do rejestru przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych lub maku i jednocześnie przed jego planowanym wysiewem.

AKTUALIZACJA
WPISU W REJESTRZE

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru konopi włóknistych lub maku producent składa wniosek o zmianę danych w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

WYKREŚLENIE
Z REJESTRU

Producent, który zakończył prowadzenie działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych lub maku i nie
przechowuje konopi włóknistych bądź maku w pomieszczeniach, informuje o tym na piśmie właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR w terminie 30 dni od dnia zakończenia tej działalności.

ZAWIESZENIE
DZIAŁALNOŚCI

Producent, który zawiesił prowadzenie działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych lub maku i nie
przechowuje konopi włóknistych bądź maku w pomieszczeniach, informuje o tym na piśmie właściwego
dyrektora oddziału terenowego KOWR w terminie 30 dni od dnia zawieszenia tej działalności.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA
ZAWARTYCH
UMÓW

Podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu konopi włóknistych lub maku zobowiązany jest do przekazywania właściwemu dyrektorowi oddziału KOWR, do końca lipca bieżącego roku kalendarzowego, na
piśmie Informacji o zawartych umowach na dostarczanie konopi włóknistych lub maku wg stanu na dzień
15 lipca bieżącego roku kalendarzowego.
Bieżące Informacje nr 5 [390] n Maj 2022
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z życia KRUS

Bezpieczna obsługa trzody chlewnej
Przy codziennym obrządku trzody chlewnej nieunikniony jest bliski kontakt osoby obsługującej ze zwierzęciem.
Wymagają tego takie czynności jak: karmienie, wymiana ściółki, transportowanie, czy zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze. Pomimo stosowania w chlewniach coraz to nowszych technologii i zabezpieczeń, ryzyko wystąpienia
wypadku wciąż jest duże.
mgr Henryk Żuchowski

Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
Wypadki z udziałem trzody chlewnej odnotowywane są najczęściej podczas:
n obsługi zwierząt w okresie rui;
n obsługi macior w okresie poporodowym;
n przepędzania, załadunku i rozładunku
świń na środki transportu;
n wykonywania zabiegów weterynaryjnych
i zoohigienicznych u dorosłych zwierząt;
n powierzania czynności pomocniczych dzieciom, osobom
starszym i słabym fizycznie, gdyż praca ze zwierzętami może być dla nich niebezpieczna.
Nie bez znaczenia dla bezpiecznej obsługi tych zwierząt
jest infrastruktura gospodarstwa: stan zagród i korytarzy, nawierzchni podłóg i ramp załadowczych oraz używanych maszyn i urządzeń. Nie tak dawno większość gospodarstw posiadała przynajmniej kilka sztuk świń, czy to na własny użytek,
czy na sprzedaż. Obecnie jest to rzadko spotykane, a hodowlę
trzody chlewnej prowadzi się przeważnie w dużych, specjalistycznych gospodarstwach rolnych.
Wśród przyczyn wypadków przy obsłudze trzody chlewnej
należy wymienić nieznajomość naturalnych zachowań zwierząt
oraz niezapewnienie im dobrostanu.
Pod pojęciem dobrostanu należy rozumieć taki system chowu, który zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt między
innymi w zakresie: pożywienia i wody, potrzebnej przestrzeni
życiowej, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych, zapewnienia towarzystwa innych
zwierząt przy jednoczesnym niedopuszczaniu na okaleczanie
innych osobników. Zapewnienie odpowiedniej powierzchni bytowej, pozwalającej na swobodę ruchu, dostęp do paszy i wody
oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych, redukuje agresywne
zachowania zwierząt. Wentylacja chlewni i regularne usuwanie odchodów zwierzęcych pozwala uniknąć zanieczyszczenia paszy i wody oraz wydzielania nieprzyjemnych woni. Pomieszczenia, kojce i urządzenia używane do obsługi zwierząt
powinny być czyszczone i dezynfekowane.
Celem zmniejszenia ryzyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych osób pracujących przy hodowli trzody chlewnej należy:
n pamiętać, że niedopuszczalna jest obsługa zwierząt po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,
n zadbać, by świnie były obsługiwane przez osobę pełnoletnią, zdrową, silną, sprawną fizycznie i przyjaźnie nastawioną do zwierząt,
n w trakcie kontaktu z trzodą chlewną kategorycznie unikać
palenia wyrobów tytoniowych, picia alkoholu i stosowania
innych używek,
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n poznać fizjologię i behawiorystykę hodowanych zwierząt,
n nie drażnić bezmyślnie świń i nie znęcać się nad nimi,
n nie wchodzić między zwierzęta bez ostrzeżenia, o swojej
obecności uprzedzać je głosem, oswajać dotykiem,
n dbać o higienę – myć ręce, zmieniać odzież roboczą, szczególnie przy obsłudze chorych osobników,
n zapewnić zwierzętom dobrostan,
n wydzielić odpowiednie pomieszczenia i kojce tak, aby podczas wykonywania obsługi świń mieć łatwy oraz bezpieczny do nich dostęp,
n eliminować prace ręczne podczas obsługi zwierząt oraz używać urządzeń wspomagających.
TURNUSY
REHABILITACYJNE
DLA DZIECI ROLNIKÓW
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie w okresie wakacji letnich w 2022 roku
zaprasza dzieci rolników, urodzone w latach 2007-2015 na
bezpłatne, 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne.
Rolniku, jeżeli Twoje dziecko:
n cierpi na choroby układu oddechowego,
n zdiagnozowano u niego wady postawy lub choroby układu ruchu, to znaczy, że może potrzebować rehabilitacji
leczniczej.
W pierwszej kolejności na turnus kierowane są dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest
Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, wypełniony przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.
Do wniosku należy dołączyć: Informację o stanie zdrowia dziecka wraz z Oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego oraz Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą. Druki formularzy oraz więcej informacji można uzyskać pod adresem www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS. Wnioski należy składać do 16
maja 2022 r.
Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom
m.in. całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad
dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która organizuje podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz
czas wolny od zajęć terapeutycznych. Koszty pobytu dziecka
na turnusie rehabilitacyjnym oraz koszty przejazdu do Centrum pokrywa KRUS.
Źródło: www.krus.gov.pl

z życia samorządu województwa

Samorząd województwa aktywizuje
mieszkańców wiejskich obszarów

Blisko 700 tys. zł przeznaczył samorząd województwa tylko na dwa konkursy: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i
Powiśla” oraz „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2022 roku.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– Organizując te konkursy, bardzo liczymy
na rozwój w środowiskach wiejskich, przede
wszystkim w ujęciu społecznym – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Często mieszkańcy obszarów wiejskich
skupiają się wokół tradycji i kultury danego
subregionu czy danej miejscowości, dbając jed-

nocześnie o rozbudowę odpowiedniej infrastruktury. To oni wiedzą, co jest dla nich najważniejsze i co jest realne do wykonania
w ich małych ojczyznach. Są to oddolne inicjatywy i cieszę się, że
dzięki samorządowemu wsparciu powstają a następnie są realizowane bardzo ciekawe projekty. I mam nadzieję, że posłużą kolejnym pokoleniom.

Lista zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego” w 2022 roku
Gmina

Sołectwo

Kwota
dofinansowania (zł)

Nazwa zadania

Dźwierzuty

Łupowo

Giżycko

Upałty Małe MOTYLI ZAKĄTEK

19826,00

Ostróda

Glaznoty

20000,00

Wydminy

Radzie

Działdowo

Filice

Dobre Miasto Międzylesie
Barciany

Winda

Sorkwity

Gizewo

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce nr 167 w msc. Łupowo”
Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach w Gminie Ostróda
Budowa wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzie
”Integracja przyszłości-stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji z zapleczem edukacji sensorycznej w miejscowości Filice.”
Organizacja centrum integracji i aktywności społecznej mieszkańców wsi Międzylesie
„W zgodzie z naturą – zagospodarowanie i modernizacja działek Nr 99/1 i 99/2 w Windzie na strefę odpoczynku”
Aleja pięciu dębów w Gizewie

20000,00

19990,00
13446,75
20000,00
19770,00
15000,00

Iława

Karaś

Odbudowa „Grodziska” – miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Karaś - etap III

20000,00

Węgorzewo

Karłowo

,,Nasze miejsce spotkań”

10075,00

Rybno

Rumian

Stanica rowerowa Rumian

10100,00

Budry

Budry

„Nie ma jak pompa! – Budry estetyczne i ekologiczne”

20000,00

Pasłęk

Nowe Kusy

Park rekreacyjny „Całuśne łąki”

15000,00

Mrągowo

Boże

Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Boże

15000,00

Olecko

Lenarty

11425,00

Rozogi

Klon

20000,00

Susz

Piotrkowo

Pszczela wioska – Lenarty
Budowa altany rekreacyjnej wraz z odnowieniem miejsca na ognisko w miejscowości Klon
Szlak zielony Krainy Kanału Elbląskiego – baza Piotrkowo

Stawiguda

Stawiguda

Budowa pływającej altany w Stawigudzie

20000,00

Lubomino

Lubomino

„Utworzenie miejsca odpoczynku na placu wiejskim w miejscowości Lubomino wpływającego m.in. na rozwój krajobrazu wiejskiego oraz stanowiącego realizację potrzeb
zgłaszanych przez społeczność lokalną”

10000,00

Gietrzwałd

Rapaty

Polana u Smętka – utworzenie terenu rekreacyjnego w Rapatach

11500,00

Piecki

Szklarnia

Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Krzywy Róg

13467,89

Frombork

Drewnowo

Rekreacyjno – wypoczynkowy zakątek w Sołectwie Drewnowo

14073,20

10500,00

Szczytno

Lemany

„Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Lemany”

20000,00

Jedwabno

Warchały

Zagospodarowanie działki gminnej w Warchałach

10000,00

Pasym

Leleszki

Budowa pomostu nad jeziorem Leleskim

20000,00

Miłki
Janowiec
Kościelny
Małdyty
Kowale
Oleckie

Danowo

Miejsce Rodzinnej Rekreacji

17423,94

Pawełki

„Plac Pawła i Gawła” – miejscem rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Pawełki

17114,94

Wilamowo

Budowa miejsca spotkań na świeżym powietrzu w miejscowości Wilamowo
Wspólnie tworzymy miejsce do integracji, rekreacjii wypoczynku na świeżym powietrzu w sołectwie Golubki

20000,00

Golubki

18500,00
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Ostropest plamisty (Silybum marianum L. Gaertn.)
roślina niezwykła

Polska od lat jest znaczącym producentem ziół z udziałem ok. 4% w rynku światowym i 25% udziałem w europejskim
rynku produktów ziołowych. Ostropest plamisty jest jedną z najważniejszych roślin z rodziny Asteracae. Polska dostarcza nie tylko surowca z ostropestu plamistego ale również jest ważnym producentem preparatów z niego pochodzących.
dr hab. inż. Stanisław Bielski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
inż. Kamil Rudzki

Koło Naukowe Managerów Produkcji Roślinnej
Ostropest jest jedną z najstarszych,
znanych roślin leczniczych. Preparaty z ostropestu plamistego, zwłaszcza z owoców, stosuje się w medycynie od ponad 2000 lat. Ostropest plamisty wykorzystywany jest przede wszystkim w ziołolecznictwie i jest jedną z najważniejszych roślin leczniczych uprawianych na świecie. Jest uprawiany komercyjnie jako roślina lecznicza w Europie,
Egipcie, Chinach i Argentynie. W Polsce
ostropest wprowadzono do uprawy w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Z agronomicznego punktu widzenia ostropest jest uważany za mało wymagającą uprawę, którą można dostosować do różnych warunków. Można go
uprawiać na glebach piaszczystych, kamienistych ale także na glebach ciężkich
i gliniastych. Ostropest jest tolerancyjny
w szerokim zakresie pH, ale dobrze rośnie na glebach o pH 5,5-7,6. Ma wysoką
zdolność rywalizacji (agresywny wzrost
wegetatywny powodujący depresję sąsiednich roślin) i jest uważany w niektórych rejonach za niebezpieczny chwast.
Nasiona mogą zachować zdolność kiełkowania 9 lat, a nawet dłużej.
Ostropest plamisty jest jedną z najdokładniej przebadanych roślin. Aktywnym składnikiem ostropestu jest sylimaryna, mieszanina flawonolignanów
składająca się z 4 izomerów: sylibininy,
izosilibininy, sylichrystyny i sylidianiny. Większość suplementów jest standaryzowana zgodnie z zawartością sylibininy (często nazywanej sylibiną), głównego składnika sylimaryny. Sylimaryna
występuje we wszystkich częściach rośliny ale najwięcej jest jej w suchych owocach. Jest ekstrahowana z niełupek (owoców) suszonego ostropestu i jest uzna-
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nym dzisiaj lekiem. Sylimarynę często
wykorzystuje się w leczeniu zmian wątroby w chorobie alkoholowej, ostrego
i przewlekłego wirusowego zapalenia
wątroby i chorób wątroby wywołanych
toksynami. Leczenie sylimaryną ma korzystny wpływ na zmniejszenie glikemii
u pacjentów z cukrzycą typu II. Sylibinina ma właściwości przeciwnowotworowe. Badania kliniczne wykazały, że leczenie sylimaryną w połączeniu ze środkami chemioterapeutycznymi zmniejsza
toksyczność związaną z chemioterapią.
Badania in vitro dowodzą, że sylimaryna zapobiega uszkodzeniom DNA indukowanym przez różne związki chemiczne. Ponadto ekstrakty z owoców ostropestu plamistego mają działanie przeciwwirusowe. O ważności i skuteczności preparatów z ostropestu plamistego
może świadczyć fakt, iż silybina jest zatwierdzona przez Amerykańską Agencję
ds. Żywności i Leków (FDA) jako lek roślinny na choroby wątroby.

Preparaty z ostropestu plamistego są
bezpieczne, dobrze tolerowane i nie powodują żadnych poważnych skutków
ubocznych z wyjątkiem łagodnych reakcji żołądkowo-jelitowych i alergicznych.
Ten naturalny ziołowy związek nie tylko nie wywołuje szkodliwego wpływu
na serce, ale wręcz przeciwnie, wykazuje
niezwykłe działanie ochronne w ostrym
uszkodzeniu mięśnia sercowego z powodu zawału i gojeniu serca po zawale. Leczenie sylimaryną ma korzystny wpływ
na zmniejszenie glikemii u pacjentów
z cukrzycą typu II. Wielu autorów twierdzi, że sylibinina ma właściwości przeciwnowotworowe. Badania in vitro dowodzą, że sylimaryna zapobiega uszkodzeniom DNA indukowanym przez różne związki chemiczne.
Badania toksykologiczne wykazały,
że substancje zawarte w ostropeście plamistym mogą łagodzić skutki narażenia zwierząt na niektóre pestycydy. Mo-

w polu i na łące

gą ograniczać zmiany histopatologiczne
w wątrobie i zapobiegać zaburzeniom
mechanizmów antyoksydacyjnych oraz
może chronić zwierzęta przed szkodliwymi skutkami metali ciężkich.
Zawartość garbników w ostropeście
jest stosunkowo niska, co daje możliwość wykorzystania owoców ostropestu
i pozostałości poekstrakcyjnych w sektorze pasz i żywności. Nasiona ostropestu można również dodawać do produktów piekarniczych jako prozdrowotny suplement diety, bez wpływu na zapach,
smak, kolor i właściwości fizykochemiczne żywności. W niektórych krajach Europy ostropest spożywany jest w stanie
świeżym: kiełki i całe rośliny. Prażone nasiona ostropestu wykorzystywane są jako
substytut kawy. Ostropest plamisty może być także wykorzystany do produkcji
biomasy użytej do produkcji bioenergii,
szczególnie w warunkach niskich nakładów na produkcję.
Nasiona ostropestu zawierają wysoki
poziom oleju (18-31%), który jest bogaty
w nienasycone kwasy tłuszczowe, głównie kwas linolowy (42-54%) i kwas oleinowy (21-36%). Zatem nadaje się do stosowania u ludzi. Obecnie, oprócz wykorzystania w przemyśle farmaceutycznym ekstraktu z owoców ostropestu zawierającego aktywny kompleks flawonolignanów, olej tłoczony z nasion stosowany jest do nawilżenia i regeneracji skóry.
Rosnące zapotrzebowanie na sylimarynę
powoduje wzrost obszaru uprawy ostropestu plamistego.

Źródła:
- Abenavoli, L., Capasso, R., Milic, N., Capasso, F., 2010. Milk thistle in liver diseases:
past, present, future. Phytother Res 24(10),
1423-1432.
- Andrzejewska, J., Sadowska, K., Mielcarek,
S., 2011. Effect of sowing date and rate on
the yield and flavonoligan content of the
fruits of milk thistle (Silybum marianum L.
Gaertn.) grown on light soil in a moderate
climate. Industrial Crops and Products 33,
462-468.
- Bielski, S. 2021. Milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.) achene yield had a positive response to nitrogen fertilization, row
spacing, sowing date, and weed control methods. Industrial Crops and Products. 160,
113104.
- Borges, F.F.V., Silva, C.R.E., Goes, W.M.,
Godoy, F.R., Franco, F.C., Véras, J.H.,
Bailão, E.F.L.C., de Melo e Silva, D., Cardoso, C.G., da Cruz, A.D., Chen-Chen, L.
2018. Protective effects of silymarin and silibinin against DNA damage in human blood cells. Biomed. Res. Int., 6056948.
- Calani, L., Brighenti, F., Bruni, R., DelRio,
D., 2012. Absorption and metabolism of
milk thistle flavonolignans in humus. Phytomedicine 20, 40-46.
- Giuliani, C., Tani, C., Bini, L.M., Fico, G.,
Colombo, R., Martinelli T., 2018. Localization of phenolic compounds in the fruits of
Silybum marianum characterized by different silymarin chemo-type and altered colour. Fitoterapia 130, 210-218.
- Habán, M., Otepka, P., Kobida, L., Habánová, M., 2009. Production and quality of
milk thistle (Silybum marianum [L.] Gaertn.) cultivated in cultural conditions of

warm agri-climatic macroregion. Hort. Sci.
(Prague) 36(2), 25-30.
- Jindal, R., Sinha, R., Brar, P., 2018. Evaluating the protective efficacy of Silybum marianum against deltamethrin induced hepatotoxicity in piscine model. Environ. Toxicol. Pharmacol. 66, 62-68.
- Karkanis, A., Bilalis, D., Efthimiadou, A.,
2011. Cultivation of milk thistle (Silybum
marianum L. Gaertn.), a medicinal weed.
Ind Crops Prod 34, 825-830.
- Qavami, N., Naghdi Badi, H,., Labbafi, M.,
Mehrafarin A., 2013. A Review on pharmacological, cultivation and biotechnology
aspects of milk thistle (Silybum marianum
(L.) Gaertn.). Journal of Medical Plants
3(47), 19-37.
- Takke, A., Shende, P. 2019. Nanotherapeutic
silibinin: an insight of phytomedicine in healthcare reformation. Nanomed. Nanotechnol. Biol. Med., 21, 102057.
- Vereš, T., Týr, Š., 2012. Milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) as a weed in
sustainable crop rotation. Res J Agric Sci
44, 118-122.
- Zdjęcia: Stanisław Bielski
n Dr hab. inż. Stanisław Bielski ukończył studia w roku 1998 na Wydziale Rolniczym w Akademii Rolniczo-Technicznej
im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie.
Aktualnie pracuje w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa w Katedrze
Agrotechnologii i Agrobiznesu na stanowisku prof. uczelni. Dyscyplina – rolnictwo i ogrodnictwo.
n Inż. Kamil Rudzki student I roku IIo
kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, członek Koła Naukowego Managerów Produkcji Roślinnej.
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Groch siewny – bogate źródło białka

Od lat występuje deficyt białka krajowego w żywieniu zwierząt. Rocznie sprowadzamy do Polski ponad 2 miliony
ton soi i śruty sojowej. Skala tego zjawiska wynika bezpośrednio z zakazu stosowania mączek kostnych w żywieniu
zwierząt i odejściu od upraw „własnych” roślin wysokobiałkowych.
mgr inż. Jolanta Bączek-Ostrowska

Główny Doradca Zespołu Doradców w Ostródzie
W większości sprowadzana soja i śruta sojowa są produktami genetycznie modyfikowanymi, których wykorzystanie w żywieniu zwierząt w kolejnych latach ma być
całkowicie zakazane. To skłania hodowców do poszukiwania roślin zastępczych,
wybór padł na rośliny bobowate. Bobik
i łubin posiadają pewne ograniczenia żywieniowe i uprawowe, wybór padł na
groch i jego nowe formy.
Groch siewny należy do roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych) o uniwersalnym zastosowaniu.
Ze względu na wysoką zawartość białka wykorzystywany jest zarówno na
cele spożywcze jak i paszowe. Nasiona grochu stanowią cenne źródło białka w żywieniu trzody chlewnej, bydła
oraz drobiu. W żywieniu świń (różnych
grup wiekowych) mogą stanowić do 1020% paszy a wzbogacone śrutą rzepakową zaspokajają potrzeby białkowo-energetyczne.
Pomimo wszechstronnego użytkowania areał uprawy grochu siewnego w kraju znacznie zmalał w latach
90 ubiegłego wieku. W szczególności
odnosi się to do powierzchni uprawy
z przeznaczeniem na paszę. Jako przyczynę rezygnacji z uprawy grochu wyliczano nieopłacalność produkcji oraz
problemy podczas uprawy. Wpływ na
niską opłacalność produkcji miał niski
poziom plonowania a w szczególności
niski potencjał plonotwórczy wykorzystywany przez rolników – w granicach
50% wybranych odmian hodowlanych.
Problemem w uprawie były wysokie
wymagania glebowe, podatność na choroby oraz najczęściej wymieniane kłopoty związane ze zbiorem wynikające
z nierównomiernego dojrzewania i wylegania plantacji. Czynniki te zadecydowały o mniejszym zainteresowaniu
uprawą strączkowych ze strony plantatorów.

14

Bieżące Informacje nr 5 [390] n Maj 2022

Jednocześnie w tym samym okresie
prowadzone były intensywne prace hodowlane nad roślinami strączkowymi.
Prace te zaowocowały znacznym postępem hodowlanym szczególnie w obrębie łubinu i grochu. Otrzymane odmiany charakteryzują się większą plennością, odpornością na choroby i wyleganie.
W latach 20 obecnego wieku znaczny
wzrost cen rynkowych na komponenty
białkowe dodawane do pasz oraz wprowadzenie dopłat bezpośrednich do roślin strączkowych przyczyniły się do ponownego zainteresowania ich uprawą ze
strony plantatorów. Nie do przecenienia
są tu oczywiście wymienione wcześniej
osiągnięcia uzyskane ze strony hodowców. Różnorodność odmianowa grochu
i jego form umożliwia dobór odmiany
adekwatnej do potrzeb i zasobów glebowych danego gospodarstwa.
Uprawa grochu przy zachowaniu podstawowych zaleceń agrotechnicznych nie
powinna stanowić większego problemu.
Wymagania glebowe
Groch siewny może być uprawiany zarówno na glebach lepszych w klasach bonitacyjnych od I do IVa, jak i słabszych
IIIb do IVb. Uprawa na V klasie może być
problematyczna ze względu na okresowe niedobory wody. Plantacji nie należy
lokalizować na glebach zimnych, zlewnych, o wysokim poziomie wód gruntowych (50-60 cm). Jak też o odczynie kwaśnym, okresowo zalewanych lub okresowo zbyt suchych. Bardzo istotnym czynnikiem jest zapewnienie odpowiedniej
zawartości wapna i odczynu gleby – od
obojętnego do lekko kwaśnego. W celu
podniesienia pH gleby wymagane jest jej
wapnowanie. Zabieg ten najlepiej przeprowadzić w okresie jesiennym po zbiorze rośliny przedplonowej.
Stanowisko
Przedplonem dla grochu mogą być
różne rośliny z wyłączeniem roślin motylkowych ich uprawa na tym samym

polu nie powinna być częstsza, niż co
3-5 lat oraz okopowych uprawianych po
oborniku. Dwudziestoprocentowy udział
strączkowych w strukturze zasiewu płodozmianów zbożowych, (których obecny
udział w skali kraju dochodzi do 80%)
przyniesie wymierne korzyści fitosanitarne i ekonomiczne.
Uprawa roli
Jesienią po zbiorze przedplonu zespół
uprawek pożniwnych, orka zimowa.
Wiosną – bronowanie lub włókowanie
w celu ograniczenia strat wody i wstępnego doprawienia gleby.
Wysiew nawozów – dawkowanie dla
grochu to 20-30 kg N na 1 ha (tak zwana
dawka startowa) oraz 60 do 100 kg P2O/
ha i od 100 do 180 kg K2O/ha.
Wysiew nasion – groch siewny należy do roślin bardzo wczesnego wysiewu
i jako termin przyjmuje się koniec marca, początek kwietnia. Do ustalenia terminu wysiewu należy podchodzić jednak bardzo indywidualnie oceniając panujące warunki na danym stanowisku.
Mówi się, że groch powinien być wysiany tak szybko jak jest to możliwe na danym polu. Optymalna głębokość siewu
grochu waha się od 6 do 8 cm w zależności od warunków glebowych. Na glebach lżejszych i suchszych należy wysiewać nasiona głębiej niż na zwięzłych
i wilgotniejszych. Głębokie przykrycie
nasion warunkuje dobre wschody. Normy wysiewu uzależniamy od odmiany
i typu (odmiany samokończące) oraz terminu siewu, planowanej obsady, rozstawu międzyrzędzi i głębokość siewu.
Pielęgnacja – niszczenie chwastów
n bronowanie broną lekką – chwastownikiem, jeśli nie było ochrony herbicydowej,
n zwalczanie chemiczne – stosowanie
herbicydów.
Lustracja plantacji odnośnie występowania chorób i szkodników – zwalczanie chemiczne (zgodne z rejestracją preparatów).
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Zbiór na nasiona
n zbiór wykonać jednoetapowo w fazie, gdy nasiona są twarde i suche
(2/3 strąków na roślinie jest suchych),
równo dojrzewają odmiany samokończące. W przypadku, gdy dojrzewanie
i suszenie roślin w polu jest utrudnione, należy wykonać desykację roślin,
po 6-10 dniach można przystąpić do
zbioru kombajnem. Wilgotność nasion
nie powinna być większa niż 15-16%.
n nasiona po zbiorze należy dosuszyć
(ok. 14%) i doczyścić.
W gospodarstwach rodzinnych uzyskuje się plony nasion grochu siewnego
na poziomie 3,5-4,3 tony z hektara.
Jak wcześniej wspomniano do wzrostu zainteresowania uprawą roślin wyso-

kobiałkowych w 20 latach obecnego wieku przyczyniło się wprowadzenie dopłat
do roślin strączkowych oraz konieczność
wypełnienia obowiązku utrzymania obszarów proekologicznych w gospodarstwie (obszary EFA – zazielenienie).
Obecnie jeszcze jeden z czynnik może zdecydować o znacznym zainteresowaniu uprawą roślin motylkowych – galopujący wzrost cen na nawozy w szczególności azotowe. Rośliny strączkowe
dzięki aktywnej symbiozie z bakteriami
brodawkowatymi wiążą wolny azot atmosferyczny – od 80 do 200 kg czystego
azotu na ha. Same zaś do uprawy praktycznie nie wymagają nawożenia azotowego – minimalna dawka startowa to
30 kg N/ha przy mało zasobnych glebach. Po zbiorze plonu głównego i przyoraniu resztek pożniwnych na następny

rok pozostaje w glebie od 50 do 170 kg
N/ha. Azot biologicznie związany przez
rośliny i bakterie, jest wykorzystywany przez rośliny następcze praktycznie
w 100%. Pozostawienie w glebie przez
rośliny strączkowe 50 kg N/ha odpowiada zastosowaniu 150 kg dawki saletry. Dlatego też z ekonomicznego punktu widzenia, uprawa roślin motylkowatych to nie tylko faktycznie uzyskany
plon, ale także zmniejszenie nakładów
na nawozy azotowe w przyszłym roku.
Źródła:
- Uprawa roślin strączkowych na nasiona. T.
Bieniaszewski, E. Pliszka, K.Wiatr
- Rośliny strączkowe uprawa i użytkowanie
paszowe. E. Pliszka, M.Stanek, K.Wiatr
- Groch zwyczajny-polifoska.pl
- KalendarzRolników.pl
- Gospodarz.pl

Technologie uprawy nasion rzepaku ozimego
z punktu widzenia ekonomicznego
Rzepak – botanicznie kapusta rzepak (Brassica napus), jest blisko spokrewniony z kapustą polną. Uchodzi za protoplastę rzepaku, dlatego też przez dłuższy czas często mylono je między sobą. W klimacie umiarkowanym rzepak
ozimy jest główną rośliną oleistą. I tak na światowym rynku tłuszczów roślinnych blisko 20% pochodzi z nasion
rzepaku ozimego jak i jarego, co plasuje go na trzeciej pozycji (po oleju sojowym i palmowym) w strukturze pozyskiwania tłuszczów roślinnych.
mgr inż. Marzena Najmowicz

Starszy Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie
Z ogólnej powierzchni rzepaku najwięcej uprawia się go
w Azji – ok. 60%, na
Amerykę przypada
ok. 20% oraz w Europie uprawia się od
16% do 20%.
Olej rzepakowy znajduje duże zastosowanie do celów technicznych. Wykorzystywany jest do produkcji ulepszaczy stosowanych w przemyśle piekarniczym i cukierniczym. Stosowany jest m.in. do produkcji olejów smarnych i hydraulicznych –
mało uciążliwych dla środowiska. W chemicznej ochronie roślin używany jest jako środek wspomagający działanie pestycydów. Olej rzepakowy również korzystnie wpływa na organizm człowieka – obniżony poziom cholesterolu we krwi działa antykancerogennie. Ma także szerokie
zastosowanie w gospodarce paszowej jako śruta rzepakowa i makuchy będące odpadami po produkcji oleju rzepakowego.

Obecnie wyróżniamy trzy rodzaje
technologii uprawy nasion rzepaku ozimego (orkowy, bezorkowy oraz bezpośredni). Uproszczeniem uprawy roli jest
dobór odpowiedniej technologii uprawy
rzepaku, który ma istotny wpływ na ponoszone nakłady ekonomiczne. W strukturze nakładów energetycznych uprawa
roli pochłania 25-40% całkowitych nakładów w produkcji roślinnej, a najbardziej
energochłonną jest uprawa podstawowa,
która pochłania około 30% nakładów robocizny i energii. Spłycenie orki siewnej
powoduje, w porównaniu z uprawą klasyczną, obniżenie o 20% nakładów energii. Bezpośrednia technologia uprawy rzepaku jest aż o 49-77% mniej energochłonna niż w przypadku technologii tradycyjnej (płużnej).
Uproszczenia w uprawie roli mogą
przybierać różne formy; spłycenie orki
lub zastąpienie je podorywką, kultywatorowanie, talerzowanie ścierniska bądź
rezygnację z uprawy rozkruszającej na

rzecz bezpośredniego wprowadzenia nasion do gleby (tzw. siew bezpośredni).
Efektywność stosowania różnych sposobów uprawy roli zależy od warunków
przyrodniczych oraz zmieniających się
warunków ekonomiczno-gospodarczych
i poziomu agrotechniki.
Klasyczna uprawa płużna roli pod
rzepak ozimy wykonana jest pługiem odkładnicowym, a podstawowym jej zabiegiem uprawnym jest orka, wykonana na
odpowiednią głębokość. Głębokość orki uzależniona jest od warunków glebowych rodzaju gleby, jej częstotliwości
w roku, intensywności, sposobów i metod wykonania poszczególnych zabiegów uprawnych. Uprawa płużna roli polega na podorywce ścierniska po zbiorze
przedplonu i orce, wykonanej około trzy
tygodnie przed siewem, na średnią głębokość około 20-30 cm. Spłycenie orki poniżej 20 cm jest przyczyną obniżenia pojemności kapilarnej w warstwie 17-22 cm.
Przy spłyconej głębokości orki wykazano
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nieznacznie większe uwilgotnienie gleby,
a także w warstwie 10-20 cm zmniejszenie zawartości próchnicy oraz przyswajalnych składników pokarmowych takich
jak azot, fosfor i potas. Zbadanie odczynu gleby po spłyceniu orki nie przynosi
żadnych zmian, w stosunku do uprawy
klasycznej ze średnią orką. Różnica jest
zauważalna dopiero po wprowadzeniu
siewu bezpośredniego, który powoduje
w powierzchniowych warstwach gleby
spadek odczynu oraz obniżenie zawartości wapnia.
W uprawie płużnej podorywka powinna być wykonana na 2-3 tygodnie
wcześniej przed orką siewną, gdyż wpływa ona korzystnie na rozłożenie resztek
pożniwnych oraz powoduje kiełkowanie
chwastów, które w późniejszym okresie
zostaną worane w głębsze warstwy gleby. Klasyczna technologia uprawy roli
może zostać zastąpiona bezorkowym systemem uprawy roli, w którym pług zastąpiono przez narzędzia spulchaniająco-kruszące. Metoda bezorkowa powoduje
zmniejszenie kosztów i energii przy pomocy takich zabiegów jak: podorywka,
talerzowanie, kultywatorowanie czy też
poszczególne zabiegi połączone ze sobą
tzw. agregaty.
W ostatnich latach obserwuje się
zmiany uprawy klasycznej czy też bezorkowej na rzecz technologii siewu bezpośredniego. Technologia siewu bezpośredniego, jest najdalej uproszczoną
uprawą roli pod względem kosztochłonności oraz energochłonności. Metoda ta
sprzyja lepszemu zatrzymywaniu wody w glebie, zwiększa zawartość związków próchniczych, ogranicza erozję gleb
oraz wypłukiwanie związków chemicznych i mineralnych istotnych dla gleby,
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co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia zanieczyszczenia zasobów wód
gruntowych. Technologia tego siewu polega na umieszczeniu nasion rzepaku
ozimego za pomocą specjalnych siewników w glebę i jego modyfikację w zakresie przygotowania powierzchni pola do
zasiewu. Cechą charakterystyczną siewu bezpośredniego jest brak ingerencji
we właściwości powietrzno-wodne oraz
układ profilu glebowego. Technologia ta
przyczynia się do słabszej mineralizacji
azotu organicznego, jednak stosowanie
tej metody może powodować wzrost zawartości azotu ogółem w wierzchnich
warstwach gleby. Taki siew może spowodować wzrost zagęszczenia gleby, co
spowoduje ograniczenie dostępu powietrza, w wyniku czego mogą wystąpić
modyfikacje w rozmieszczeniu systemu
korzeniowego, szczególnie w jego początkowych stadiach rozwojowych. Przy
tej technologii siewu w wierzchniej warstwie gleby (0-10 cm) obok koncentracji
substancji organicznych w górnych warstwach profilu glebowego może powodować również kumulację innych składników pokarmowych takich jak fosfor,
potas, azot, a także magnez. Bezpośredni siew nasion rzepaku ozimego w nieodpowiednio przygotowaną glebę, powoduje spadek plonu o 15-25%. Jednak
ten spadek plonu przy siewie bezpośrednim można zmniejszyć zwiększając nawożenie azotem, co powoduje znaczne
podwyższenie kosztów produkcji nasion rzepaku.
Rodzaj zastosowanej technologii uprawy rzepaku jak i głębokości wykorzystywanych zabiegów uprawianych ma istotny wpływ na zachwaszczenie plantacji.
Zabiegi takie jak kultywatorowanie, podorywka, talerzowanie oraz orka jeżeli bę-

dą wykowywane za płytko będą istotnie wpływać na zachwaszczenie plantacji. Natomiast coroczna głęboka orka
siewna zmniejsza udział chwastów trwałych, dzięki mechanicznym uszkadzaniu
przez pług rozwiniętego systemu korzeniowego form trwałych. Najwięcej nasion
chwastów zawiera warstwa gleby na głębokości do około 30 cm. Zastosowanie orki głębokiej w znacznym stopniu ogranicza liczbę nasion chwastów zdolnych do
wykiełkowania. Szczególnie duży poziom
zachwaszczenia jest na plantacjach rzepaku, gdzie przed wprowadzeniem siewu
bezpośredniego wykonywano przez 30
lat jedynie orki płytkie. Z kolei szczególnie małą liczbę chwastów można zaobserwować na uprawach, gdzie przed wykonaniem siewu bezpośredniego oprócz
orek płytkich (15 cm) wykonano kilkukrotnie orki głębokie (40, 35, 30 cm).
Każda z wymienionej technologii
uprawy nasion rzepaku ma swoje plusy i minusy. Metoda płużna (orka) niesie za sobą znaczne zwiększenie kosztów
bezpośrednich produkcji (paliwa), pracy
człowieka (większa liczba godzin pracy) przy jednoczesnym uzyskaniu wysokiego plonu nasion z uprawy. Metoda ta również przyczynia się do zmniejszenia zachwaszczenia na plantacji rzepaku. Użycie zaś technologii siewu bezpośredniego prowadzi do obniżenia nakładów bezpośrednich, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu plonowania, a także zwiększenia zachwaszczenia plantacji rzepaku ozimego. Natomiast
technologia bezorkowa jest metodą pośrednią pomiędzy orką jak i siewem bezpośrednim. Metoda ta prowadzi do uzyskania średniego plonu, zachwaszczenia
przy jednoczesnych średnich nakładach
ekonomicznych gospodarstwa.
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Dni Pola w powiecie lidzbarskim

Jedną z form upowszechnienia pracy doradczej są organizowane spotkania z rolnikami na polach demonstracyjnych założonych w gospodarstwach współpracujących z WMODR z siedzibą w Olsztynie.
mgr inż. Zbigniew Salmanowicz

Główny Doradca Zespołu Doradców w Lidzbarku Warmińskim
Od początku mojej
pracy doradczej organizowałem wyjazdy na tzw. demonstracje polowe do gospodarstw współpracujących. Uważam, że cieszyły się one dużym
zainteresowaniem. Celem tych wyjazdów
było pokazanie efektów pracy doradczej
w gospodarstwach, jak również prezentacja gospodarzy, borykających się z codziennymi trudnościami. Bardzo ważnym
aspektem tych spotkań było prezentowanie przez rolników swoich osiągnięć w gospodarstwach a jednocześnie wskazanie
przez nich samych na błędy jakie były popełnione w trakcie prowadzenia uprawy.
Stanowiło to fundament do rozmów kuluarowych między rolnikami.
Można byłoby mówić wiele o tych wyjazdach, jednak w mojej pamięci utkwił
szczególnie jeden. Pewnego roku podczas
organizowanego wyjazdu na demonstracje polowe odwiedziliśmy m.in. Sanktuarium N.M.P. w Krośnie. Może nie ma
to związku z działalnością doradczą ale
zarówna ja, jak i uczestnicy odebraliśmy
i postrzegaliśmy ten wyjazd jako bardzo
ważny. W tym miejscu chciałbym zachęcić
wszystkich rolników województwa do odwiedzenia tzw. Małej Świętej Lipki.

Pszenica ozima zasiana w systemie pasowym
W tym roku Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje po raz drugi Warmińsko-Mazurskie
Dni Pola, które w powiecie lidzbarskim
odbędą się 1 lipca 2022 r. Takie spotkania
odbędą się w każdym powiecie wojewódz-

twa warmińsko-mazurskiego. O terminach tych spotkań mogą się Państwo dowiedzieć od doradców terenowych oraz na
stronie internetowej www.dnipola.wmodr.pl.
Na spotkania w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Pola zaproszeni będą
przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych oraz instytucji otoczenia obsługi rolnictwa. Zaproszeni zostaną wykładowcy z UWM w Olsztynie, którzy przekażą wiedzę z zakresu zagadnień
związanych z rolnictwem na polach w gospodarstwach rolnych.

Pszenica ozima odmiany Spencer w gospodarstwie państwa Skibów
W tym roku planujemy pokaz demonstracji z uprawą zbóż w kilku gospodarstwach powiatu lidzbarskiego. W gospodarstwie Pana Adama Skiby zamieszkałego w Medynach, gmina Lidzbark Warmiński, będzie prezentowana demonstracja pszenicy ozimej odmiany Spencer. W łanie porównawczym będzie odmiana Kariatyda oraz pszenica Hondia.
Pszenice te są zasiane w stanowisku po
roślinach strączkowych z zastosowaniem
zwalczania miotły i chwastów dwuliściennych w fazie trzech liści. W gospodarstwie Państwa Sztynio zamieszkałych
również w Medynach, będziemy prezentować pszenżyto odmiany Orinoko, w łanie porównawczym będą odmiany Rotondo i Tadeus. Są to również uprawy zasiane
na stanowisku po roślinach strączkowych.
Podczas Dni Pola będziemy chcieli odwiedzić gospodarstwo z uprawą zbóż
w systemie pasowym w celu nawiązania
dyskusji nt. wprowadzanych ekoschematów do płatności w 2023 r.

Chciałbym jednocześnie odwiedzić gospodarstwo, które zasiało jęczmień jary 15
marca 2022 r. w celu przedyskutowania
terminów siewu roślin w zmieniających
się warunkach mikroklimatu.

Pszenżyto ozime odmiany Orinoko w gospodarstwie państwa Sztynio
W obecnym czasie na dzień 30 marca br. stan plantacji upraw jest dobry. Pojawiają się jednak nasilenia mączniaka
prawdziwego zbóż oraz septoriozy dlatego też po ustabilizowaniu warunków
pogodowych, niezbędne będą zabiegi
ochrony przed chorobami. Dalsze zabiegi
ochrony roślin i nawożenie będzie uzależnione od stanu upraw.
Jak wspomniałem stan upraw jest dobry, a jednocześnie z niepokojem patrzymy na niesprzyjające warunki pogodowe.
Na chwilę obecną występują silne niedobory wody w glebie.
W rozmowie z rolnikami czuję jednak
lekki optymizm, którzy twierdzą, że przyroda potrafi „nadrobić”.

Kłosy pszenżyta ozimego odmiany Silverado
z roku 2021 z życzeniami abyśmy takie kłosy
mieli w tym roku
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Zea mays subsp. Mays – Kukurydza cukrowa
Kukurydza cukrowa znana jest od XVIII wieku. Należy do rodziny wiechlinowatych (Poacea). Wykorzystywana na
cele spożywcze. Popularność we wszystkich krajach zyskała dzięki walorom odżywczym oraz smakowym. Roślina
całkowicie udomowiona i uprawna. Podgatunek kukurydzy, który zaliczany jest do warzyw. Trafia na rynek jako warzywo do bezpośredniej konsumpcji, na mrożonki oraz konserwy w przemyśle przetwórczym owocowo-warzywnym
oraz do przerobu przemysłowego.
mgr inż. Gabriela Borkowska

Doradca Zespołu Doradców w Szczytnie
Pochodzenie
Nie określono dokładnie początków
jej uprawy. Najstarsze źródło pochodzi
z wykopalisk w pieczarach Meksyku.
Można więc określić za ojczyznę tej rośliny Amerykę Środkową. Przez Meksyk
trafiła do USA i Kanady a także do Boliwii, Peru i Chile. W kulturze meksykańskiej odegrała kluczową rolę. Była obiektem kultu religijnego i wierzeń. Stanowiła jeden z ulubionych pokarmów Azteków, Majów oraz Inków. Obecnie największym producentem a zarazem eksporterem kukurydzy cukrowej są Stany
Zjednoczone. Dzięki dynamicznemu rozwojowi hodowli stała się warzywem narodowym. Przeciętny mieszkaniec spożywa około 10 kg rocznie. Moda na zdrową
żywność ofiarowała dużą popularność
kukurydzy cukrowej w Europie. Popularność w Polsce systematycznie wzrasta.
Wykorzystanie kukurydzy cukrowej
Ziarno Zea mays subsp. Mays może być
wykorzystane do:
q Przerobu przemysłowego (zbiór kolb
w stadium dojrzałości pełnej ziarna,
na np. kaszę, mąkę).
q Przetwórstwo owocowo-warzywne
(zbiór kolb w stadium dojrzałości późno mlecznej ziarna, na np. mrożonki,
marynaty).
q Bezpośrednia konsumpcja (zbiór kolb
w stadium dojrzałości mlecznej ziarna, na np. świeży rynek).
Ziarna kukurydzy cukrowej są majętne w cukry (duża ilość skrobi), tłuszcze,
białka, witaminy (A, B1, B2, C), mikroelementy takie jak: selen, cynk, chrom, żelazo, miedź, a także w błonnik. Błonnik
odgrywa ważną rolę przyspieszając perystaltykę jelit. Kukurydza wykorzystywana jest jako dodatek do sałatek, zup, sosów, potraw mięsnych bądź je się ją samą
z solą i masłem.
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Kukurydza cukrowa wykształca zazwyczaj 2-3 kolby. Długość kolb wynosi 10-20 cm. Otoczone są kilkoma warstwami błoniastych liści okrywowych.
Częścią jadalną są ziarniaki, zawierające
amylodekstryny, które nadają im słodki smak.
Charakterystyka
Kukurydza cukrowa należy do grupy
roślin ciepłolubnych. Roślina jednoroczna. Osiąga wysokość do 2,5 m (może odróżniać się w koligacji od odmiany). Wytwarza, skrętoległe, szerokie liście. Kwiaty żeńskie tworzą żółte kolby, okryte pochwami liściowymi, męskie mają postać
wiech osadzonych na szczytach źdźbeł.
Owocem kukurydzy jest wielobarwny
ziarniak nagromadzony w kolby. Masa
kolby może uzyskać 0,5 kg. Kukurydza
jest zapylana przez wiatr, bardzo ważne jest więc aby uprawiać ją w kwadratowych lub prostokątnych poletkach, zamiast w rzędach.
Siew odbywa się po 15 maja wprost
do gruntu, w rozstawie rzędów co 50 cm.
Wymaga odpowiedniej wilgotności i dobrego nasłonecznienia. Wymagana temperatura powinna wynosić ponad 10°C.
Temperatura optymalna od wschodów
do kwitnienia powinna wynosić 22-27°C.
Podczas kwitnienia temperatura powyżej
30°C, przy niskiej wilgotności powoduje
zmniejszenie żywotności pułku (niepełne
zaziarnianie). Występujące często w Polsce przymrozki wpływają negatywnie na
roślinę. Przymrozki wiosenne powodują zahamowanie wzrostu rośliny, jesienne zaś usychanie liści a nawet niekiedy
pękanie ziarniaków. Wymagania wodne
kukurydzy cukrowej są przez cały okres
wegetacji takie same i wynoszą około 400
mm. Dobrze rozwinięty system korzeniowy (wiązkowy) powoduje, że w mniejszym stopniu niż inne rośliny reaguje na
czasowe braki wody.
Na plonowanie kukurydzy wpływa
negatywnie grad, silny wiatr (jeśli występują w fazie kwitnienia).

Warunki klimatyczne w Polsce pozwalają na uprawę kukurydzy cukrowej.
Najlepsze gleby pod uprawę to gleby żyzne w próchnicę, ciepłe o dużej pojemności wodnej.
Zbiór kukurydzy powinien odbywać
się w temperaturze 10-16°C (cukry proste w ziarnie przemieniają się w wolnym
tempie w skrobię). Przy zbiorze bardzo
ważne jest odcinanie ziarniaka jak najbliżej rdzenia kolby aby stracić jak najmniej
cukrów (znaczna część cukrów zgromadzona jest bardzo blisko rdzenia kolby).
Ciekawostką jest, że kukurydza cukrowa dobrze rośnie jako poplon.
Odmiany
Istnieje bardzo wiele odmian. Między
innymi
q Odmiany normalne słodkie, np. Bonus, Spirit, Waza, Złota Karłowa
q Odmiany o podwyższonej zawartości
cukrów – Dallas, Royality, Anawa
q Odmiany bardzo słodkie – Candle,
Comanche, Cabaret, Dickson, Yuma
oraz wiele innych.
Podsumowanie
Pula zalet użytkowych kukurydzy cukrowej, które wynikają z wartości odżywczej, smakowitości i szerokiej gamy
możliwości zastosowania w pełni uzasadnia zwiększenie areałów uprawy. Termin zbioru i optymalne warunki wpływają w pełni na jakość oraz ilość pozyskanej kukurydzy.
Źródło:
- Acta Agrophysica - I. Niedziółka, M. Szymanek, R. Rybczyński
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Nawożenie gnojówką w gospodarce łąkowej

Darń łąkowa wpływa na kumulację znacznych ilości substancji organicznych w glebie, dlatego już kilkuletnie użytki zielone w zasadzie nie wymagają nawożenia organicznego. Stosowanie go na łąkach i pastwiskach jest jednak
uzasadnione, jeśli w gospodarstwie znajdują się nadwyżki nawozów organicznych, pozostające po wykorzystaniu ich
przede wszystkim na gruntach ornych. Możliwości te wzrastają w gospodarstwach o dużym odsetku powierzchni użytków zielonych, przy znacznej obsadzie zwierząt i małym udziale gruntów ornych.
Michał Knoblauch

Doradca Zespołu Doradców w Iławie
Gnojówka jest nawozem jednostronnym,
gdyż prawie całkowicie brakuje w niej
fosforu. Toteż stosowanie jej jako nawozu w dużej ilości powoduje zwykle szybki i nadmierny wzrost udziału chwastów
azoto- i potasolubnych w runi użytków
zielonych. Siano produkowane na łąkach nawożonych gnojówką często lub
też większymi jej dawkami może zawierać nadmierne ilości potasu przy niedoborze innych składników pokarmowych
z grupy makro- i mikroelementów. Nadmierny rozwój chwastów może również
pogorszyć wartość pokarmową siana. Racjonalne wykorzystanie gnojówki wymaga włączenia jej w plan nawożenia i stosowania na przemian z nawozami mineralnymi i innymi organicznymi. Nawożenie dawkami gnojówki powinno być
uzupełniane przede wszystkim nawożeniem fosforem. Superfosfat można stosować nawet bezpośrednio do zbiorników
w ilości np. 25-30 kg nawozu na 1 m3
gnojówki. Podobnie można postępować
z innymi brakującymi składnikami mineralnymi, dając je w nawozach bezpośrednio na łąkę lub do zbiornika z gnojówką.

Azot gnojówki działa nieco słabiej niż
azot nawozów mineralnych, a jego efektywność wynosi 85%-95% efektywności tego składnika w nawozach mineralnych. Wpływ gnojówki na skład florystyczny runi zależy w dużym stopniu
od dawki oraz częstotliwości jej stosowania. Z wielu obserwacji, które przeprowadzono na łąkach i pastwiskach nawożonych gnojówką, wynika, że należy się liczyć ze wzrostem udziału traw w runi,
a zmniejszeniem udziału roślin motylkowatych. Kilkakrotnie może zwiększyć
się stopień zachwaszczenia runi, zwłaszcza gatunkami z rodziny baldaszkowatych i rdestowatych. Gnojówkę stosuje się
zazwyczaj jednorazowo na wiosnę, tuż
po ruszeniu wegetacji. Ten okres jest odpowiedni w warunkach wilgotnej wiosny oraz w okolicach o obfitych opadach,
przekraczających 700 mm.

ku i ułatwić dostanie się gnojówki do gleby. Skoncentrowana gnojówka powoduje uszkodzenia roślin tylko wtedy, gdy
zastosowano ją w czasie słonecznej, suchej pogody. W takich warunkach zaleca się jej rozcieńczenie wodą w stosunku
1:4. Z powodzeniem można łączyć nawożenie gnojówką z nawadnianiem użytków zielonych systemem deszczowania.
W ten sposób unika się uszkodzenia runi, nawet w okresie suchej pogody. Nie
dochodzi również do uszkodzenia darni,
co może mieć miejsce przy użyciu beczkowozów. Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy stosowaniu gnojówki co dwa
lub nawet trzy lata, przy uwzględnieniu
i włączeniu wszystkich użytków zielonych w plan nawożenia. Nie zachodzą
również wówczas obawy, co do ujemnego jej wpływu na skład chemiczny roślin
i skład florystyczny runi.

Na pastwiska stosuję się gnojówkę
na te kwatery, które zostaną wykoszone,
a dopiero następny odrost można spasać
zwierzętami. Zwierzęta źle wykorzystują ruń odrastającą po nawożeniu gnojówką. W praktyce należy zwrócić uwagę na
rozlewanie gnojówki w miarę możliwości w czasie pogody pochmurnej i bezwietrznej, aby ograniczyć straty amonia-

Źródła:
- Rogalski M. (red.), 2004. Łąkarstwo, Wyd.
Kurpisz, Poznań
- Prof. dr Edmund Nowacki, Doc. dr Marian
Nowiński , Prof. dr Eugeniusz Ralski.; ,,Łąkarstwo i gospodarka łąkowa”, Państwowe
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa
1983
- https://www.farmer.pl/
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Ochrona zdrowia cieląt

Warunkiem opłacalnego chowu cieląt jest zapewnienie im odpowiedniego pod względem jakościowym, ilościowym
i technologicznym żywienia, dobrych warunków zootechnicznych, stałej opieki weterynaryjnej i skutecznej profilaktyki.
Anika Karolak

Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie
Żywienie i sposoby karmienia cieląt są
głównymi czynnikami warunkującymi
zdrowy i prawidłowy chów cieląt. W okresie postnatalnym układ pokarmowy ulega największym przemianom. Polegają one
na wykształceniu przedżołądków, „dojrzewaniem enzymatycznym” i dostosowaniem się do trawienia pokarmu. Właściwe
żywienie cieląt powinno uwzględniać fazy rozwojowe układu
pokarmowego oraz dostarczać odpowiednie ilościowe i jakościowe dawki żywieniowe.
Naturalnym pokarmem cieląt noworodków jest siara i mleko. Siara jest wydzielana przez krowę przez 3-5 dni po wycieleniu. Zawiera duże ilości białka (immunoglobulin), popiołu, suchej masy oraz niewielką ilość laktozy. Jak najwcześniejsze podanie siary jest warunkiem zdrowia cieląt. Objętość trawieńca noworodków dochodzi do 2 litrów, pojemność pozostałych przedżołądków wynosi 1 litr. Rozwój komór przedżołądków zależy od czasu przejścia na paszę roślinną. W gospodarstwach o wysokim poziomie chowu i hodowli, dobrej jakości siano i pasze treściwe podaje się cielętom już w piątym
dniu ich życia. Ma to wpływ na szybszy rozwój przedżołądków,
zmniejsza zapotrzebowanie na mleko i pasze mlekozastępcze
oraz skraca okres żywienia mlekiem do 6 tygodni.
Stosowanie dużych dawek paszy mlekozastępczej ogranicza podawanie paszy suchej i odwrotnie. Większe ilości pasz
suchych (siano, ziarno) ograniczają zapotrzebowanie na pasze mleczne i substytuty mleka, ale powodują wzrost zapotrzebowania na wodę. Swobodny dostęp do wody przekłada się na ilość spożytej paszy, wzrost zwierząt, ogólny rozwój
i stan zdrowia.
Metody zabezpieczenia zdrowia cieląt
n prewencja ogólna – organizacja pracy, wyposażenie budynków inwentarskich, technologia chowu cieląt,
n prewencja specjalistyczna – profilaktyczne odrobaczanie,
utrzymanie stabilności metabolicznej,
n leczenie i likwidacja chorób.
Właściwy rozwój cieląt zależy od stanu zdrowia i przemiany
materii cielnych krów i jałówek. Krowy przekazują swemu potomstwu substancje potrzebne do prawidłowego wzrostu przez
łożysko, gruczoł mlekowy, a zwłaszcza przez siarę. Pełnoporcjowe żywienie matek, odpowiednia jakość wody oraz zapewnienie
ruchu krowom w okresie zasuszenia mają szczególne znaczenie.
Zdrowie cieląt jest pierwszym czynnikiem decydującym
o opłacalności planowanej produkcji. Do czynników wywołujących choroby cieląt należą: wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty, trucizny, czynniki fizyczne (złe warunki utrzymywania cieląt), genetyczne i pokarmowe (nieodpowiednie żywienie i brak
dostępu do wody). Wzrost liczby zachorowań cieląt stwierdza
się w okresie zimowo-wiosennym oraz jesienią.
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Choroby cieląt
n biegunka u osesków – to choroba o największym znaczeniu ekonomicznym, która stanowi najczęstszą przyczynę
upadków wśród cieląt. Pierwszymi oznakami biegunki jest
rzadki, wodnisty, ewentualnie krwawy kał. Następstwem
biegunki jest kwasica, odwodnienie oraz toksemia. Na skutek hipoglikemii, jeśli trwa kilka dni, pojawia się niedobór
energetyczny i takie cielęta często padają. Przyczynami biegunki są wirusy, bakterie, pasożyty oraz czynniki stresowe
(przekarmienie, zbyt późne odpojenie siarą, źle przygotowany preparat mlekozastępczy itd.). Leczenie chorych cieląt polega przede wszystkim na: izolowaniu ich od reszty
grupy, aby zapobiec zarażeniu; dostarczaniu płynów, elektrolitów i mleka; dogrzewaniu; podaniu
antybiotyków oraz
środków przeciwzapalnych. Zapobiegając biegunkom u cieląt należy dbać o czystość i higienę, napoić cielę siarą w ciągu
4 h po wycieleniu, zapewnić dostęp do wody, dostarczać wysokojakościowej paszy
oraz szczepić matki.
n grypa cieląt – pierwszymi zwiastunami są zaczerwienione oczy i wodnisty wypływ z oka. U niektórych cieląt pojawia się suchy kaszel a następnie pojawia się wysoka gorączka i niechęć do pobierania karmy i wody oraz przyspieszony oddech. Ostry przebieg choroby może prowadzić do śmierci zwierzęcia a niewyleczone z powodzeniem zapalenie płuc często powraca i przechodzi w stadium przewlekłe. Przyczynami wybuchu grypy są: brak
higieny, zimne legowiska, wysoka wilgotność powietrza,
przeciągi, łączenie grup wiekowych z wyraźnie zróżnicowanym układem odpornościowym, zbyt duże zagęszczenie, wirusy, bakterie i mikoplazmy. Leczenie chorych
cieląt polega na podaniu antybiotyków, leków przeciwzapalnych i izolacji chorej sztuki. W celu zapobiegania chorobie należy cielęta właściwie odpoić siarą, tworzyć grupy wiekowe, unikać wilgoci, dbać o czystość oraz szczepić cielęta.
n przepuklina pępkowa – jest najczęściej wrodzona oraz może powstawać w wyniku nadwyrężenia np. poprzez gwałtowne skoki. Przepukliny pępkowe małych rozmiarów (3-4
cm) najczęściej zarastają same, a większe są operowane.
n zapalenie pępka – występuje w pierwszych tygodniach życia cielęcia. Pępek jest pogrubiony, bolesny, czasem sączy
się z niego ropa. Stan zapalny pępka może przekształcić się
w ropień, a bakterie wraz z krwią mogą rozsiać się po ca-
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łym organizmie. Konsekwencją są nieuleczalne i prowadzące
do śmierci komplikacje. Przyczyną jest krótko urwana pępowina,
brak higieny, zbyt późne podanie siary.
brak odruchu rynienki
przełykowej – u chorego cielęcia mleko płynie do żwacza zamiast
trafić do trawieńca.
Mleko w żwaczu kwaśnieje i ulega fermentacji. Niektóre cielęta są
wyraźnie wzdęte, a inne stoją jedynie lekko przygarbione.
Przyczyną schorzenia może być osłabienie cielęcia przez biegunkę, zapalenie płuc lub słabe picie, stres, regularne sondowanie, zbyt duża jednorazowa ilość podawanego mleka (ponad 2l/na jedno karmienie). W ciężkich przypadkach lekarz
weterynarii musi usunąć kwaśną treść zalegającą w żwaczu
i przepłukać go. Wspomaganie wykształcenia się odruchu
rynienki przełykowej polega na: pojeniu bez stresu, o tej samej porze, zachowaniu tej samej temperatury i ilości podawanego mleka, podawaniu witaminy E i selenu (odpowiadających za odruch rynienki przełykowej).
wzdęcia gazowe – podczas procesów trawiennych mikroorganizmy w żwaczu produkują gaz. Po przyjęciu karmy
uwalnia się ok. 30l gazu w ciągu godziny. Jeśli ten gaz nie
zostanie usunięty na zewnątrz przez odbijanie, dochodzi
do wzdęcia. Gaz w postaci pęcherza, gromadzi się
wtedy w górnej części żwacza. W ciągu kilku godzin na lewym boku uwidacznia się żwacz. W stadium zaawansowanym wydęte są obie strony. Cielę ma silne bóle i coraz trudniej oddycha. Ciśnienie
w żwaczu może być tak duże, że zwierzę padnie na skutek wstrząsu i osłabienia serca. Niesprawne odbijanie występuje na skutek uszkodzenia nerwów żwacza, ciało obce w przedżołądkach, schorzenia jamy ustnej, przeładowanie oraz niepełny rozwój przedżołądków. Gaz upuszcza się
przez sondę. Zapobiegając wzdęciom należy wspomagać rozwój przedżołądków oraz unikać nagłej zmiany karmy.
wzdęcia pieniste – gaz zbiera się i jest zmieszany z treścią (piana). Objawem jest wzdęcie. Jednak przez sondę nie uchodzi
gaz tylko zapycha ją pienista treść żwacza. Leczenie polega na
zastosowaniu środków zmieniających napięcie powierzchniowe, a w ciężkich przypadkach żwacz otwiera się operacyjnie
i usuwa się z niego pienistą treść. Przyczynami choroby obok
zaburzeń przeżuwania są błędy żywieniowe (nieograniczony
dostęp do zielonek, świeże wysłodki buraczane)
choroba białych mięśni – zapadają na nią głównie cielęta
do 4-go miesiąca życia. Przy badaniu sekcyjnym zwracają
uwagę białe, zdegradowane mięśnie. Chód zwierzęcia staje
się sztywny, cielęta stoją z przygarbionym grzbietem, a ich
mięśnie drżą. W ciężkich przypadkach dochodzi do zalegania i śmierci z powodu osłabienia mięśnia sercowego. Przyczyną choroby są niedobory witaminy E i selenu. Objawy
choroby nasilają się przy wysiłku fizycznym lub przy stresie. Należy podać kombinację witaminy E z selenem chorym zwierzętom oraz zdrowym cielętom żywionym tak

samo. W oborach problematycznych jałówkom i krowom
w ostatnim trymestrze należy podawać odpowiednie dla
nich ilości witaminy E i selenu. Konieczne jest podawanie
tylko kiszonki dobrej jakości, a zapotrzebowanie całego stada na witaminy pokrywać odpowiednimi dodatkami mineralnymi do paszy. Podawane cielętom preparaty mlekozastępcze powinny zawierać odpowiednie ilości witaminy
E, a także dobrym rozwiązaniem jest podawanie cielętom
wody i otrębów.
n choroba cielęcia patrzącego w gwiazdy – czyli martwica
kory mózgowej na skutek uszkodzenia substancji szarej mózgu. Objawy choroby występują u cieląt wieku 3-9 miesięcy.
Głównym symptomem jest nagła ślepota. Zwierzęta nie mają gorączki, ale przestają jeść, pić i poruszać się. Leżąc zwierzę wyciąga głowę do góry („patrzenie w gwiazdy”). Cielęta nieleczone padają w ciągu 2 dni, starsze osobniki dożywają 1-2 tygodni. Przyczyną choroby jest brak witaminy B1
(tiaminy), karma uboga we włókno oraz zburzenie trawienia
z powodu spleśniałej lub skwaśniałej paszy. Leczenie polega
na podaniu w odpowiednim czasie witaminy B1. Jednak jeśli kuracja zostanie podjęta zbyt późno, kora mózgowa jest
już nieodwracalnie uszkodzona i szanse na wyzdrowienie
są małe. W celu zapobieganiu tej choroby należy podawać
cielętom oprócz mleka, starter, siano i wodę. Podawana pasza powinna być najwyższej jakości.
Źródła:
- „Choroby cieląt” pod redakcją Z. Kulety Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- Wyd ani e Top ekstraAgrar Polska
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Kwasica żwacza u bydła mlecznego

Żwacz to największy przedżołądek mogący pomieścić od 100 do 180 litrów płynu i treści pokarmowej. Składają się
na nią oprócz paszy pobranej przez zwierzę, ślina, bakterie i pierwotniaki.
mgr inż. Grzegorz Tulski

Doradca Zespołu Doradców w Elblągu
Dzięki beztlenowym warunkom
panującym w żwaczu i obecności mikroflory dochodzi
tam do fermentacji
zadanej paszy. W jej
wyniku powstają
lotne kwasów tłuszczowe (kwas octowy,
propionowy, masłowy) i kwas mlekowy.
Ich ilość ma zdecydowane znaczenie
na pH w żwaczu bydła, które przy dawce z około 50% zawartością paszy treściwej waha się w granicach od 5,5 do 7,0.
W przypadku wprowadzenia do dawki
pokarmowej nadmiernej ilości łatwo fermentujących węglowodanów następuje
nadmierna produkcja lotnych kwasów
tłuszczowych oraz kwasu mlekowego,
których żwacz nie jest w stanie wchłonąć
i w efekcie dochodzi do spadku pH treści żwacza. Zmianie ulega skład mikroflory, bakterie amylolityczne wykorzystujące cukier uzyskują przewagę nad bakteriami celulolitycznymi i pierwotniakami. W efekcie dochodzi do spadku pH
w żwaczu nawet do poziomu 4,5-5, i tym
samym do kwasicy żwacza. Jest to schorzenie metaboliczne obniżające strawność
włókna czyli najtańszej formy energii.
Przyjmuje się, że obniżenie pH o 0,1 pogarsza strawność włókna o 3,6%, a to właśnie z węglowodanów strukturalnych powstają kwasy tłuszczowe, z których energia w 70-80% wykorzystywana jest do
produkcji mleka.
Przykłady pasz powodujące nadmierną fermentację, tym samym spadek pH:
n śruty zbożowe,
n buraki cukrowe,
n wysłodki lub melasa,
n śruta kukurydziana.
Kwasicę żwacza powodować może
także:
n gwałtowne przestawienie bydła z żywienia pastwiskowego na żywienie
wyżej wymienionymi paszami,
n zbyt szybkie przestawienie krów
w okresie okołoporodowym na dawkę wysokoenergetyczną,
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n długie przerwy pomiędzy skarmianiem paszami treściwymi i objętościowymi,
n sortowanie przez bydło elementów paszy przy stole paszowym.
n

n

n
n
n
n
n
n
n

Wyróżniamy dwa rodzaje kwasicy:
ostra (kliniczna) objawiająca się: całkowitym zaprzestaniem pobierania paszy, silnymi bólami morzyskowymi,
pokładaniem się, wzrostem częstości
akcji serca powyżej 180 uderzeń na
minutę z jednoczesnym osłabieniem
tętna, przyśpieszonym oddechem,
sennością, biegunką przy zahamowanej pracy żwacza. Przy braku pomocy weterynaryjnej może doprowadzić
do śmierci w ciągu 12-48 godzin. Na
szczęście jest rzadziej występującą formą kwasicy.
podostra (podkliniczna) występująca
częściej i mająca większe znaczenie
gospodarcze. Szacuje się, że w krajach
europejskich u 20% krów mlecznych
zaobserwowano kwasicę podkliniczną. Z chorób związanych z żywieniem
to ona ma największe znaczenie. Polega na powtarzających się epizodach
obniżenia pH żwacza do wartości około 5-5,5 trwających do kilku godzin.
W przypadku braku ochrony ścian
żwacza przez śluz mogą one prowadzić do takich zaburzeń jak: zapalenie
błony śluzowej żwacza, parakeratozy,
owrzodzenia nabłonka. Przez uszkodzony nabłonek do krwioobiegu mogą
przedostawać się bakterie powodując
tworzenie ropni na wątrobie, płucach,
na zastawkach serca, w nerkach i stawach. Objawy kwasicy podklinicznej
nie są jednoznaczne. Mogą się objawiać jako:
zmniejszenie spożycia pasz i spadek
produkcji mleka,
biegunki,
ograniczenie trawienia włókna z nawracającymi wzdęciami żwacza,
obniżenie zawartości tłuszczu w mleku,
kulawizny na tle przewlekłego ochwatu, słabej jakości rogu racicowego,
podkliniczna ketoza,
opóźnienie zapłodnienia.

Zazwyczaj ta forma kwasicy nie wymaga celowego leczenia, niezbędne jest
natomiast przeanalizowanie dawki żywieniowej.
Profilaktyka kwasicy podklinicznej
sprowadza się do:
n zmniejszenia spożycia łatwo fermentujących węglowodanów przez zwierzęta,
n zapewnienie dodatków buforujących,
n dobrej jakości pasz objętościowych,
n stopniowym przyzwyczajaniu zwierząt do dawki żywieniowej zawierającej znaczną część pasz treściwych,
n unikania gwałtownych zmian w żywieniu, szczególnie w okresie okołoporodowym.
Najskuteczniejszym sposobem na
ograniczenie fermentacji w żwaczu jest
zwiększenie zawartości pasz objętościowych w dawce. Wpływają one na zawartość włókna fizycznie efektywnego pobudzającego przeżuwanie i wydzielanie
śliny. To ona ma ogromne znaczenie dla
zdrowia przewodu pokarmowego i całego organizmu. Posiada dwa bufory: węglanowy i fosforanowy odpowiedzialne
w 40% za neutralizację kwasów w żwaczu, a jej ilość stymulowana jest przez
przeżuwanie.
Źródła:
- Michał Tchórzewski „Kwasica żwacza-dowiedz się, jakie są jej przyczyny i jak ją leczyć”
- Anna Brzozowska, Jolanta Oprządek „Kwasica żwacza u krów mlecznych”
- https://projektagrar.pl/kwasica-u-bydła/
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Krowom podobają się nowe technologie
Badania prowadzone przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie wskazują, że zwierzęta doskonale znoszą pracę autonomicznych urządzeń wspomagających hodowcę. Szybko się do nich przyzwyczajają a praca
robotów w oborze wzbudza ich ciekawość, mobilność i prowadzi do uzyskiwania lepszych wskaźników ekonomicznych.
Agnieszka Kobryń

Doradca Zespołu Doradców w Bartoszycach
Prowadzenie hodowli zwierząt wiąże się
z obciążającą pracą fizyczną, trwającą
nierzadko całą dobę.
Wiele prac należy wykonać ręcznie, ale nowe technologie mogą
złagodzić te obciążenia. Hodowli zwierząt nie da się zapewne zautomatyzować
zupełnie, jednak na rynku dostępnych
jest wiele urządzeń pozwalających zastąpić człowieka lub zmienić typowy sposób
wykonywania określonych prac.
Nowe technologie, a w tym robotyzacja niektórych procesów ma także tę
wartość, że pozwala prowadzić hodowlę bez problemów ze znalezieniem pracowników. Chętnych do wykonywania
prac w gospodarstwie rolnym jest coraz mniej, a stosowanie urządzeń autonomicznych ogranicza koszty prowadzenia gospodarstwa.
W dużych gospodarstwach hodowli bydła mlecznego już dość powszechnie stosuje się automaty udojowe, które
nie tylko ułatwiają pracę hodowcy, ale
zmniejszają stres krów związany z obecnością ludzi. Można nieco żartobliwie
stwierdzić, że krowom podobają się nowe urządzenia techniczne. Wzbudzają
ich naturalne zaciekawienie, a obserwacje
podczas stosowania tych urządzeń skłaniają do wniosku, że to lepsze rozwiązanie niż stosowanie tradycyjnych metod pracy. A czy są inne od opisywanych już na tych łamach urządzeń, które
spodobają się zwierzętom i ułatwią pracę
hodowcy? Tak, to choćby mobilne automaty mieszające i zadające paszę, roboty
podgarniające paszę oraz autonomiczne
roboty sprzątające. W dużych hodowlach
warto zainwestować w roboty mieszająco-zadające paszę. Zasilane akumulatorowo urządzenie jest w stanie obsłużyć 250300 krów. Robot zadaje małe porcje paszy
przez całą dobę, porusza się po określonej
trasie na stole paszowym. Urządzenie ma
system automatycznego ładowania, czy-

li wraca do stacji ładowania, gdy poziom
naładowania staje się niski. Dobór składników paszy programuje się zależnie od
aktualnych potrzeb zwierząt. Podawanie
paszy w małych porcjach przez całą dobę ma tę zaletę, że daje swobodny dostęp
do niej krowom stojącym niżej w hierarchii stada i zapobiega wyjadaniu przez
zwierzęta tylko najsmaczniejszych składników. Robot zadaje paszę i podgarnia ją
bliżej drabiny paszowej.
Kolejne urządzenie, którego zakup
warto rozważyć to robot podgarniający
paszę. Krowy w oborze mają ograniczoną możliwość przemieszczania się. Ogranicza je drabina paszowa, a część zadanej paszy może znaleźć się poza zasięgiem ich pysków. W tradycyjnej hodowli rolnik musi sam paszę podgarniać, ale
może to za niego zrobić wspomniany robot. Urządzenie porusza się wzdłuż stołu paszowego i z pomocą obrotowych zabieraków przemieszcza paszę bliżej krów.
Jest to urządzenie zasilane akumulatorami z systemem automatycznego ładowania. Badania wskazują, że krowy częściej podchodzą do pracującego robota,
a więc i paszy. Gdy tę samą pracę rolnik wykonywał ciągnikiem krowy czyniły to rzadziej.
Powszechną wiedzą jest to, że krowy
zdrowe, żyjące w komfortowych warunkach produkują więcej i lepszego jakościowo mleka, co ostatecznie daje sukces ekonomiczny hodowcy. Niezwykle
ważne jest utrzymanie czystości w oborze. Zanieczyszczone odchodami trakty
komunikacyjne w oborze mogą spowodować choroby racic i dyskomfort zwierząt, a w konsekwencji zmniejszoną produkcję mleka i wydatki na zabiegi zootechniczne lub leczenie weterynaryjne.
W oborach z podłogami rusztowymi praca hodowcy polega na ręcznym lub z pomocą ładowacza usuwaniu nieczystości
przez ich przesunięcie do otworów podłogi. Te ze wszech miar konieczne czynności zabierają czas i są fizycznie obciążające. Z powodzeniem może ją wykonać

robot sprzątający. Robot ten porusza się
po zaprogramowanej trasie. Jego działanie polega na przepychaniu nieczystości
do otworów podłogi rusztowej za pomocą obrotowego zgarniaka. Niektóre modele wyposażone są w wodny spryskiwacz ułatwiający usuwanie nieczystości.
Czujniki, w które robot jest wyposażony
umożliwiają omijanie przeszkód, w tym
nóg krów i pracę w stałej odległości od
ścian. Urządzenie pracuje cicho, zasilane
jest akumulatorem a po wykonanej pracy samo wraca do stacji ładowania. Pracuje przez całą dobę nie przeszkadzając
zwierzętom.
Wbrew obiegowym opiniom okazało się, że praca robotów nie powoduje
u zwierząt stresu, a wręcz przeciwnie.
Traktowane są przez nie jako niegroźne i przewidywalne elementy otoczenia.
Krowy przyzwyczajają się do takiego otoczenia w czasie około 3 tygodni, czyli
w identycznym okresie jak do nowych
pracowników obory.
Źródła:
- Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział
w Radomiu, dr hab. Piotr Wójcik, „Nowoczesne technologie w produkcji bydła mlecznego”.
- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie, Marek Ludwiński, „Roboty stacjonarne i mobilne w hodowli. Nowe
możliwości w automatyzacji hodowli krów”.
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Instytut Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska

Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dogodne warunki naturalne Warmii i Mazur sprzyjają rozwojowi przetwórstwa
spożywczego. Rolnictwo regionu dominuje w Polsce pod względem produkcji
mięsa drobiowego, wołowego i wieprzowego, wędlin, masła oraz piwa. Rozwojowi sprzyja odpowiednie zaplecze naukowo-badawcze – sieć placówek naukowych, liczne instytuty doświadczalne i badawcze. Jednym z ważniejszych ośrodków badawczych w regionie i jednym z najlepszych w kraju jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk. Jego głównym zadaniem jest tworzenie wiedzy dla rozwoju nauki, gospodarki,
ochrony zdrowia i środowiska. Naukowcy zgłębiają zagadnienia wpływu środowiska i jego bioróżnorodności na jakość życia ludzi i zwierząt.
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Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii
Nauk w Olsztynie rozpoczął działalność 1 kwietnia 1988 roku. Do
roku 1995 działał pod nazwą Centrum Agrotechnologii i Weterynarii
PAN. Instytut rozpoczynał działalność bez własnej bazy lokalowej,
a kadrę pracowników naukowych stanowiło zaledwie kilka osób. Jednak już na koniec pierwszego roku działalności placówka zatrudniała 32 pracowników naukowych, a po 20 latach działalności liczba ta
podwoiła się do 66 pracowników. Instytut dysponuje nowoczesną infrastrukturą badawczą umożliwiającą prowadzenie badań z zakresu
technologii i analizy żywności, biotechnologii, mikrobiologii, biologii
molekularnej, zdrowia ludzi i zwierząt. W strukturze organizacyjnej
funkcjonują dwa oddziały o różnym zakresie badań: Biologii Rozrodu
oraz Nauk o Żywności. Prowadzone są badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym,

hodowli zwierząt, a także w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej. Instytut współpracuje z ośrodkami naukowymi w Hiszpanii, Finlandii,
Niemczech, USA, Japonii i Indiach. W ramach utworzenia Regionalnego Centrum Badań i Transferu Wiedzy ,,Żywność dla zdrowia” Instytut rozbudował wysokospecjalistyczne laboratoria badawcze, które tworzą zaplecze naukowo-badawcze dla kreowania innowacji i rozwoju stałej współpracy pomiędzy naukowcami instytutu a przedsiębiorstwami z branży rolno-spożywczej regionu.

Instytut wydaje również czasopisma o zasięgu międzynarodowym, w których publikuje w języku angielskim oryginalne prace z zakresu rozrodu zwierząt, nauki o żywności i żywieniu, promujące
w świecie dokonania polskich ośrodków naukowych oraz propagujące współpracę międzynarodową poprzez publikowanie prac zagranicznych autorów. Instytut oferuje współpracę badawczo-rozwojową,
prowadzenie analiz, oceny ekspertów, staże, szkolenia oraz realizację wspólnych projektów, których rezultaty przyczynią się do rozwoju sektora rolno-spożywczego. Stawia na rozwój i innowacje, indywidualne i kompleksowe rozwiązywanie problemów, ponieważ bogate
doświadczenia międzynarodowe pokazują, że współpraca środowiska nauki oraz biznesu przynosi wymierne korzyści, sprzyjające polepszaniu jakości życia mieszkańców, wspierające przedsiębiorczość
oraz wzmacniające wizerunek ośrodków naukowych, regionu i kraju.
Od 1 stycznia 2016 roku do Instytutu należy również Stacja Badawcza w Popielnie, która prowadzi działania mające na celu ochronę różnorodności biologicznej, poprzez hodowlę zwierząt ras zachowawczych z konikiem polskim na czele. O niej napiszemy wkrótce.

K
I
Źródło: www.pan.olsztyn.pl: www.wikipedia.pl
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Rokitnik – smaczny i zdrowy „syberyjski ananas”
Rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides) jest silnie rozgałęzionym, ciernistym, wiatropylnym krzewem, dorastającym do 3 metrów lub drzewem do 7 metrów. Jest rośliną dwupienną co oznacza, że na jednym osobniku występują
tylko kwiaty męskie, a na innym żeńskie.
mgr inż. Arkadiusz Grędziński

Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie
Należy on do rodziny oliwnikowatych (Elaeagnaceae L.), w której wyróżnia się trzy rodzaje: oliwnik (Elaeagnus), szeferdię (Shepherdia) i rokitnik (Hippophae). Roślina wykorzystywana do upraw towarowych,
w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym oraz kosmetycznym, a także szeroko jako roślina ozdobna do obsadzania terenów zieleni. Towarowe znaczenie ma tylko rokitnik zwyczajny (H. rhamnoides L.).
Rokitnik wymaga stanowisk o glebie lekkiej i przewiewnej,
umiarkowanie wilgotnych zasobnych w fosfor i potas. Wymaga gleb żyznych, ale są także odmiany doskonale tolerujące
ubogie stanowiska, o pH od lekko kwaśnego do zasadowego.
Na plantację należy wybrać tereny płaskie lub stoki o lekkim
nachyleniu i lekkiej glebie (piaszczystej lub lekko gliniastej).
Jest to roślina o dużych wymaganiach świetlnych o niskiej
tolerancji na brak wilgoci, natomiast o wysokiej odporności na
zimowe mrozy i wiosenne przymrozki, dzięki czemu jest rośliną niezawodną w plonowaniu.
Przy zakładaniu plantacji należy zadbać o uzupełnienie potasu i fosforu w glebie oraz doprowadzenie pH gleby do odczynu lekko kwaśnego lub zbliżonego do obojętnego. Należy
także uwzględnić fakt, iż rokitnik jest rośliną dwupienną i wiąże owoce tylko na roślinach żeńskich. Roślin męskich powinno być ok. 8% całości nasadzeń (co czwarty rząd trzy rośliny).
Termin sadzenia przypada na drugą połowę października
lub wczesną wiosnę. Do sadzenia zaleca się rośliny jednoroczne lub dwuletnie, a rozstawa powinna wynosić 4 m x 2 m (1250
sadzonek na hektar) lub 4 m x 1,5 m dla roślin niskopiennych
o nierozłożystych koronach. Rośliny sadzi się pionowo z zagłębieniem szyjki korzeniowej na 7-15 cm.
Nawożenie podczas uprawy ogranicza się
praktycznie do uzupełniania potasu, natomiast dzięki symbiozie z bakteriami, rokitnik może korzystać z azotu atmosferycznego.
Pielęgnacja polega na kilkakrotnym
spulchnianiu gleby w rzędach (na głębokość nie większą niż 5 cm) i między rzędami na głębokość nie większą niż 15 cm, cięciu sanitarnym roślin a także na nawadnianiu w okresie suszy, opryskiwaniu przeciw
szkodnikom i chorobom.
Zbiór w większości odbywa się ręcznie.
W ostatnich latach do zbioru przystosowano różne typy kombajnów i urządzeń.
Praca tych urządzeń polega na otrząsaniu
owoców lub cięciu owocujących pędów.
Przy odpowiednim uformowaniu plantacji do zbioru można wykorzystywać kombajny do porzeczki czarnej.

Plon rokitnika wynosi od 10 do 20 ton z hektara. Owoce dojrzewają we wrześniu i październiku, a najlepiej zbierać je po przymrozkach, gdyż wtedy tracą goryczkę. Charakteryzują się kwaskowatym smakiem i delikatnie ananasowym zapachem.
Przeciery i soki z rokitnika stosuje się jako dodatek aromatyczno-witaminowy do przetworów z innych owoców, do wyrobu likierów, nalewek, różnych wódek i win, galaretek, kisieli, marmolad i mrożonek. Zawierają dużo witaminy C, B, E i P,
prowitaminę A, kwas foliowy, olej zawierający kwas linolowy
i linolenowy, steroidy, cukry, tłuszcze, kwasy organiczne, pektyny, kumarynę, seratoninę i składniki mineralne: żelazo, bor,
krzem, glin, mangan, magnez i tytan. Stosuje się je także w profilaktyce i leczeniu infekcji bakteryjnych i wirusowych, stanów
zapalnych i osłabienia odporności. Olej z owoców rokitnika goi
oparzenia, odleżyny oraz uszkodzenia i choroby skóry. Owoce rokitnika zawierają dużo pektyn, powodujących żelowanie
przetworów. Podczas gotowania witamina C nie ulega rozkładowi, gdyż rokitnik nie posiada enzymu – askorbinazy – rozkładającego tę witaminę.
Rokitnik jest mało wymagający w uprawie, trochę kłopotliwy w zbiorze ale zdecydowanie godny uwagi ze względu na
swoje prozdrowotne właściwości. Także, może nadszedł czas
na to aby wprowadzić tę roślinę to uprawy we własnym gospodarstwie rolnym, ogródku działkowym bądź przynajmniej
zaprosić do domu w postaci smacznych i zdrowych przetworów owocowych.
Źródła:
- https://www.ogrodinfo.pl/
- https://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/
- https://www.tygodnik-rolniczy.pl/
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agrorynek
CENY PASZ (10.04.2022 r.)
Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie
zł/dt
Pasza CJ
40,00
Pasza DJ
41,00
Śruta sojowa (1 dt)
222,00
Śruta rzepakowa (1 dt)
180,00
De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1
25 kg/56 zł
Brojler 2
25 kg/54 zł
Odchów 1
25 kg/52 zł
Odchów 2
25 kg/51zł
Nioska towarowa
25 kg/52 zł
Drób wodny
25 kg/58 zł
De Heus-Stendera Lubawa trzoda
Prestarter MPU 4% Mammy
20 kg/75 zł
Perfekt
Prestarter MPU C
25 kg/66 zł
Konc.HGC Junior
25 kg/100 zł
Konc.HGC Super
25 kg/88 zł
Premiks Starter 2,5%
25 kg/189 zł
Premiks Grower/Tucznik 2,5%
25 kg/154
De Heus-Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk
20 kg/190 zł
Ekono Milk
20 kg/171 zł
West Milk
20 kg/149 zł
Kaliber Starter
25 kg/53 zł
Kaliber Junior
25 kg/52 zł
Krowimix 18 Basic
25 kg/39 zł
Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie
zł/dt
Produkty SANO
Laktoma
64,00
Meggi 35
96,00
Mleko Milsan
168,00
Protamilk Complite
88,00
Protamino Forte
88,00
Protamino Matra
78,00
Protamino Piggi
98,00
Profisan
162,00
Piotr Andrzej Michalak,
Alfa Agri Michalak, ul. Toruńska 4, 12-100 Szczytno
Pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat
332,00

Prestarter 1
Starter Standard
Laktoma
Mleko Milsan
San Bull

Krówka

Lactoma
Opas
Keno
Cielak 1
Cielak 2

Produkty SANO (zł/dt)

Pasze dla bydła (zł/dt)

250
202

248,00
708,00
320,00
170,00

248,00
254,00
154,00
216,00
200,00

Pasze dla drobiu (zł/dt)
Brojler 2
224,00
Brojler 3
216,00
Koncentrat 35
300,00
Kurka z podwórka
212,00
Inne (zł/dt)
Otręby pszenne
152
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Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa
wyszczególnienie
zł/dt
Tucznik TV Super
299,00
Warchlak W 20%
336,00
Prosięta PDP 20%
345,00
Lochy karmiące LK 20%
296,00
Lochy prośne LP 7,5%
249,00
Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 bez GMO
164,50
Agro TOP 20 bez GMO
182,00
Agro TOP 22 bez GMO
191,00
Agro TOP 24 bez GMO
198,50
Agro 18 bez GMO
182,50
Agro 19 bez GMO
195,00
Agro 21 bez GMO
203,00
Agro 23 bez GMO
204,50
Agro Finezja 22 bez GMO
223,50
Agro Extra Energia bez GMO
241,50
Agro Delicja bez GMO
302,00
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18
164,50
Agro TOP 20
182,00
Agro TOP 22
191,00
Agro TOP 24
198,50
Agro Perfect 18
182,50
Agro Perfect 19
195,00
Agro perfect 21
203,00
Agro Perfect 23
204,50
Agro Finezja 22
223,50
Agro Werwa (GMO)
241,50
Preparaty dietetyczne (zł/dt)
Wigral Specjal C
28,00
mieszanka dla cieląt (zł/dt)
Agro Smakuś bez GMO
235,50
Agro Musli KPP bez GMO
251,50
Agro Starter bez GMO
220,00
Agro Kadet bez GMO
206,50
Agro MH bez GMO
183,00
Agro Top CJ bez GMO
198,00
koncentraty (zł/dt)
Maximus 38 MH bez GMO
332,00
Maximus 38 bez GMO
339,00
korektory (zł/dt)
Agro Mix 26 bez GMO
217,00
Agro Mix 28 bez GMO
223,00
Mikor 38 Active bez GMO
312,00
Mikor 38 bez GMO
324,00
Mikor 40 Protect bez GMO
305,00
Promotor Activ 38
287,00
Promotor Activ 43
319,00
mieszanki dla opasów i bydła mięsnego (zł/dt)
BullStar Progres bez GMO
284,00
BullStar Strong bez GMO
272,50
kurczęta hodowlane (zł/dt)
Kurka 1
64,00
Kurka 2
61,63
Kurka 3
59,63
indyki (zł/dt)
Indyk Vit Starter
78,25
Indyk Vit Grower
73,75
Indyk Vit Finiszer
68,75

drób wodny (zł/dt)
Gęś / Kaczka 1

62,63

Gęś / Kaczka 2

58,38

preparaty mlekozastępcze (zł/dt)
Agrorac 1

1220,00

Agrolac Excellent

1158,00

Agrolac Komfort Plus

870,00

Agolac Len

745,00
premiksy (zł/dt)

VitAgro Repro Max

890,00

VitAgro SomiFix

630,00

VitAgro Smart

735,00

VitAgro Elita

665,00

VitAgro TMR
VitAgro Standard
VitAgro Zasuszenie
VitAgro Gladiator
Vit Agro CJ Max
VitAgro Silver Efekt
VitAgro Silver Somat
VitAgro Karot
RumBa Active
KillAcid
Agro Bufor Tytan
Agro Bufor Max S.C.
Agro Bufor
MycoKill
Agro Fat
Calcium Koncept
VitAgro Przygotowanie
VitAgro Lakto Somat
VitAgro Rozród

435,00
475,00
630,00
425,00
530,00
435,00
495,00
570,00
625,00
535,00
435,00
365,00
338,00
680,00
1131,50
148,00
890,00
530,00
640,00

Pasze dla kur niosek (zł/dt)
Kurka Nioska

63,25

Kurka Nioska bez GMO

64,00

Kurka Nioska Zgrodowa

63,50

Koncentrat sojowy dla kur niosek

56,50

Premiksy dla kur niosek (zł/dt)
KokoVitAgro

92,00

Kurczak brojler farmerski (zł/dt)
Brojler Starter

69,25

Brojler Grower

65,25

Brojler Finiszer

64,50

„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j.
Kurzętnik
Power Starter

109,00

Otręby pszenne

165,00

Power tucznik (25kg)

103,00

Provit L (25kg)

90,00

Provit P (25 kg)

105,00

Provit T (25kg)

98,00

Śruta rzepakowa

290,00

Śruta sojowa

360,00

agrorynek
CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.04.2022 r.)
Roślinna Apteka
Teresa Nowak – Ełk

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska
w Giżycku

Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec

P.U.-H. „CHEMIROL”
Bartoszyce

opak.

opak.

opak.

opak.

zł

opak.

zł

Cevino 500 s.c.

1l

258,00

1l

267,00

Galaxo 150 WG

0,2 kg

126,80

1l

64,25

5l

131,61

1l

125,72

1l

36,04

1l

46,94

5l

184,18

5l

193,00

Nazwa środka
ochrony roślin

zł

zł

zł

ZRiO „Agroplon”
Bartoszyce

Buster 100 EC
Desperado 500 S.C.
Saper 500 s.c.
Chwastox Extra 300 SL
Chwastox Turbo 340 SL
Fenoxinn 110 EC
Granstar Ultra SX 50 SG
Roundup 360 plus
Roundap Flex
Roundap Ultra 360 SL
Halvetic 180 SL
Rosate Clean 360 SL

Na dzień sporządzania zestawienia, brak w sprzedaży ŚOR

HERBICYDY

1l

20 g

38,00
5l

190,00

1l

145,00

35,00

1 l/5 l
1l

55/220

38,00

20 l

425,00

FUNGICYDY
Makler 250 ES

1l

105,79

Atropos 500EC

1l

62,41

Aspik 250E

1l

158,68

Porter 250EC

1l

117,57

1l

114,30

1l

360,00

5l

638,00

Kendo 50 EW

1l

363,81

X met 100 SL

1l

185,00

Kier 450 S.C

5l

861,61

Ambrossio 500 S.C.

5l

594,51

100 g

32,58

1l

280,65

100 ml

22,95

500 ml

47,28

Madron 0,5 FS

500 ml

72,91

Flutrix 0,5 FS

500 ml

47,55

Regullo 500 EC

1l

213,28

Mepik 300 SL

1l

75,62

INSEKTYCYDY
Los Ovados 200SC
Aceptir 200 SE
Delmetros 100 s.c.
ZAPRAWY i regulatory
Triter 0,5 FS
Syrius 02WS

0,3 kg

25,00

Orius Extra 02WS

0,9 kg

60,00

Orius Extra 250EW

1,5 kg

95,00
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agrorynek
CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.04.2022 r.)
Nazwa środka ochrony
roślin

Agro - Małdyty
opak.

zł

Hurtownia „Alczes”
Lubawa
opak.

zł

Mazur s.j Kurzętnik

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

opak.

zł

opak.

zł

5l

720,00

5l

720,00

HERBICYDY
Huzar ACTV 387 OD
Fenoxin 110EC
Fundament 700 WG

1l

198,00

1l

148,00

1l

150,00

0,3 kg

89,00

38 g/150 g

69/340.

38 g

70,00

1l

70,00

Galaper 200EC

1l

89,00

1 l/5 l

70/360.

Major 300SL

1l

145,00

1l

136,00

5l

95,00

1l

30,00

0,3 kg

35,00
5l

155.

5l

154,00

1 l/5 l

185/870.

1l

190,00

1 l/5 l

82/355.

1l

145

1l

140

1l

130,00

1l

129,00

Chwastox Extra 300 SL
Tristar 50SG
Chwastox Turbo 340 SL
Maister POWER 42,5 OD
Mustang forte 195SE

1l

69,00

Fusilade Forte 150 EC
Puma Uniwersal 069 EW

1l

129,00

1l

139,00
FUNGICYDY

Ambrossio 500 S.C.

1l

215,00 zł

Atropos 500 S.C.
Tarcza Łan 250 EW

1l

222,00 zł

1l

69,00

1l

80,00

1l

80,00

1l

98,00

1l

99,00

1l

295,00

1l

298,00

INSEKTYCYDY
Coragen 200 S.C.

50ml

Apis 200SE
Delmetros 100 S.C.

0,25 kg

315,00

1l

245,00

85,00

Mospilan 20 SP

100 ml

49,00

80 g/600 g

64/350.

80 g/600 g

65/350.

1l

80,00

1l

80,00

1 l/5 l

296/1560

5l

1550

ZAPRAWY i regulatory
Mepik 300SL

0,3 kg

Toprex 375SC

215,00

Nowości wydawnicze
WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

ubezpieczenia obowiązkowe
i dobrowolne w rolnictwie
bartosz napiórkowski

niczego

olsztyn, 2022 r.

Zgodnie z obowiązującym prawem większość rolników jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jego celem jest
zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej osobom, które poniosły szkodę wyrządzoną w gospodarstwie
rolnym. Właściciel gospodarstwa jest chroniony poprzez zawarcie umowy OC. Ubezpieczenie chroni
również rolnika, przed szkodami wyrządzonymi przez osoby trzecie. Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie ubezpieczenia wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego
gospodarstwa rolnego. Chodzi o wszelkiego rodzaju wypadki, które mogą się zdarzyć podczas prowadzenia gospodarki, np. wypadki, w których ucierpią pracownicy, szkody spowodowane przez zwierzęta itp.
W takich sytuacjach odszkodowanie wypłaci towarzystwo ubezpieczeniowe. Nieistotne jest czy szkodę
wyrządził sam rolnik, czy osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracująca w gospodarstwie rolnym. Co ważne, osoba pracująca w gospodarstwie rolnym to osoba pomagająca, dokonująca napraw, lub udzielająca pomocy
sąsiedzkiej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników jest produktem powszechnym
i dostępnym, a jego zasady ściśle regulują przepisy prawa.

Publikacje dostępne u doradców w Zespołach Doradców oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
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agrorynek
CENY SKUPU MLEKA (10.04.2022 r.)
Cena
w zł.
za jedn.
tłuszczu

Spółdzielnia

Cena
w zł.
za jedn.
białka

Dopłata
w zł.
za klasę
Extra

Średnia
cena
wypłacona
za miesiąc
/brutto/

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo

2,09

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

2,08

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”
Oddział w Lubawie

0,11

0,10

0,10+0,05

2,01

Dopłata
za
wielkość
dostawy

Dopłata

0,10-0,22

Premia 0,25 dla kazd. Prod.+ 0,05
za zbiornik 0,04 za GMO + 0,02
za kontr użytkowości.

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (10.04.2022 r.)
Targowisko / towar

pszenica (dt)

jeczmień (dt)

pszenżyto (dt)

Biskupiec
Ełk

215

130

155

130

Orneta

150

135

jaja (szt.)

180-200

1,00-1,20

90-100

0,90-1,20

180-250

0,80-1,40

150-250

0,80-1,20

150

0,90

150-220

0,80-1,30

200

0,90

150

Giżycko
Olecko

ziemniaki (dt)

130

Pisz
Szczytno

CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (10.04.2022 r.)

Wyszczególnienie

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

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY

brak skupu

brak skupu

Żywiec wieprzowy
Strefa niebieska – 6,20 zł + VAT,
Strefa różowa – 4,80 + VAT,
Strefa czerwona – 5,60 + VAT
- WBC kl. E – 8,30 + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY

poubojowa klasa 0:
jałówki – śr. 9,90
buhajki – śr. 10,50

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R – 21,20
byki pow. 300 kg R – 22,50

jałówki: brak skupu
byki /HF/: 9,00-10,50 zł + VAT
byki mięsne: brak skupu

ŻYWIEC KROWY

śr. 10,20

poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 20,50

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

Nazwa

Bieżące Informacje nr 5 [390] n Maj 2022

320,00

Siarczan magnezu

Wapno magnezowe

Wapno magnezowe Dolokom

wapno granulowane (wapniowo-tlenkowe))

65,00

72,00

wapno kredowe

wapno granulowane (wapniowe)

62,00

420,00

Tarnogran 12-23

NPK 5:15:30

PK 15-30

Canwil 27

NPK 8-20-30

Polifoska 6:20:30

Polifoska 8:24:24

Amofoska NPK 4:16:18

Amofoska NPK 4:12:20

Amofoska NPK 4:12:12

RSM

270,00

140,00

Superfosfat wzbog. 40% P2O5 gran.

Sól potasowa

300,00

Siarczan amonu

64,00

70,00

64,00

268,00

320,00

140,00

295,00

385,00

135,00

350,00

400,00

380,00

330,00

62,00

245,00

50,00

210,00

450,00

490,00

P.H.U. Ewita D.Karbowski
Rybno

Saletrosan NS 26(13)

390,00

ROL-BART FU-H S.Bartkowski,
Lidzbark
445,00

44,00

44,00

200,00

230,00

254,00

420,00

245,00

360,00

163,00

290,00

416,00

128,00

359,00

291,00

142,00

359,00

380,00

380,00

560,00
443,00

560,00
443,00

450,00

605,00

zł / dt

560,00

„U Krzyśka„ K.Samoraj
Mrągowo

400,00

AMIGA MRĄGOWO

Saletrzak

420,00

Alfa Agri Michalak
P.A. Michalak Szczytno
zł / dt

Chemirol Bartoszyce

zł/dt

Zaopatrzenie Rolnictwa
i Ogrodnictwa "Agroplon"
Bartoszyce

zł / dt

67,00

236,00

230,00

285,00

215,00

310,00

320,00

450,00

zł / dt

Agro-Małdyty sp. z.o.o

281,00

zł / dt

355,00

194,50

265,00

390,00

434,50

500,00

zł/dt

„BAY WA” Nowa Wieś
14-400 Pasłęk

420,00

Roślinna Apteka
Teresa Nowak – Ełk

zł / dt

zł/dt

P.H.U. "Biochem" Wiesław Musiał

280,00

zł / dt

„Amiga” sp. z. o.o
Kętrzyn
zł / dt

"Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec"

zł / dt

825,00

zł/dt

11,50

45,00

380,00

370,00

390,00

420,00

440,00

550,00

zł/dt

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

Mocznik 46%

510,00

P.H.U Szypulski Wojciech, Kuce 9,
13-111 Janowiec Kościelny

Saletra amonowa 34%

Agro-Produkt M. Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

520,00

agrorynek
CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (10.04.2022 r.)

Na dzień sporządzania zestawienia, brak w sprzedaży nawozów mineralnych

Na dzień sporządzania zestawienia, brak w sprzedaży nawozów mineralnych

Na dzień sporządzania zestawienia, brak w sprzedaży nawozów mineralnych

agrorynek
CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.04.2022 r.)
Usługa/firma (zł/godz)
Orka pług 4-skibowy

SKR Rybno

SKR Rudzienice

Agroperfekt Kisielice

172,80

300/h

280,00/ha

Orka 4 skiby pług obrotowy

360/h

Roztrząsanie obornika

388,80

225/h

Transport 1-przyczepa

123/godz

200/h

Transport 2-przyczepy

147,6/godz

230/h

Siew kukurydzy

250/h

Najem ciągnika

210/h

Siew nasion kukurydzy 6rz. Gesperado 6 rzędów/ha

330/ha

180.00/ha

Siew zbóż

210,00/ha

Wysiew nawozów

210/h

Rozwożenie wapna z załadunkiem
Kultywator

50,00/tona
172,80/godz

Agregat 2 kultywatory z wałkiem

360/h

koszenie kosiarką rotacyjną

235/h

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana
Wypożyczenie ciągnika

19,37-23,72/ha
108,00/godz

Podsiew traw siew. VERDO

125/h

150,00/godz

320/h

230,00/ha

Bronowanie

97,20/godz

Wałowanie

97,20/godz

Talerzowanie

172,8/godz

320/h

Ładowarka/cyklop

129,6/godz

210/h

Spycharka

129,6/godz

Koparka

108,00/godz

Równarka

135,00/godz

Zestaw niskopodwoziowy

147,00/godz

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy)
Odwóz kiszonki 4 t

160,00/godz

480,00 +55,00/h
200/h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne
Zbiór zielonek

180,00/ha

55 zł/szt
700-750/ h

Sieczkarnia 8 rzędowa ha+2 odwozy

1100/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa+ 2 odwozy

850/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa godz.

740/godz

Sieczkarnia 8 rzędowa godz.

980/godz

Roboczogodzina warsztat

100/godz

Rębak z obsługą

200/godz

Rębak wynajem

500/godz

Gnojowica 2000 l

210/godz

Gnojowica 4000 l

245/godz

330,00 zł od przyczepy
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przy zagrodzie

Hale łukowe alternatywą na rosnące koszty
budowy?

Wobec ciągle rosnących kosztów materiałów budowlanych wielu hodowców szuka alternatyw, a często rozważanym
rozwiązaniem są hale łukowe. Czy hala łukowa może zastąpić budynek wybudowany w tradycyjnej technologi? Jakie
są wady i zalety tego rozwiązania?.
mgr inż. Paweł Psiuk

Doradca Zespołu Doradców w Działdowie
W obecnym roku
zaobserwować możemy nienotowane
wcześniej wzrosty
cen materiałów budowlanych. Obecne
ceny stali, materiałów ociepleniowych
czy też innych materiałów budowlanych
a co może i ważniejsze ogólne problemy
z brakiem dostępności wyżej wspominanych materiałów zmusiły niejednego hodowcę do zmiany swoich planów dotyczących budowy lub rozbudowy budynków inwentarskich. Alternatywą dla tradycyjnych budynków inwentarskich są
hale namiotowe.
W tym typie budowli mamy do czynienia najczęściej z metalowymi przęsłami stanowiącymi szkielet budynku, które
stanowią specjalnie wyprofilowane rury
lub kratownica oraz łączącymi poszczególne segmenty łatami które w zależności od budynku mogą być zwykłymi
drewnianymi deskami jak też i metalowymi łącznikami. Niektóre z typów hal
stanowią idealne półkola, natomiast inne są konstrukcjami o bardziej stromych
ścianach. Hala której konstrukcja jest bardziej szpiczasta daje możliwość lepszego
wykorzystania miejsca wewnątrz hali.
Pokrycie hali stanowi zazwyczaj plandeka PCV odporna na działanie promieni
UV na którą w zależności od producenta
udzielna jest gwarancja nawet do 15 lat.
Zależnie od koncepcji budynku jaką
przyjęliśmy możemy halę zamocować do
różnych powierzchni zaczynając od bezpośredniego kotwienia na gruncie poprzez powierzchnie betonowe a na asfalcie kończąc. Jeśli w budynku utrzymywać będziemy bydło na ściółce konieczne
będzie wylanie całej powierzchni hali betonem. Pozwoli to utrzymać ją w czystości a także spełnić wymogi ochrony środowiska, gdyż odchody które wyprodukują krowy nie mogą się przedostać do
wód gruntowych.
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Przy budowie hali warto także rozważyć częściowe posadowienie jej albo
na gotowych prefabrykowanych elementach lub na wylaniu ścian do wysokości np. 1 m, taki system pozwala z jednej
strony na zabezpieczenie budynku przed
zwierzętami a z drugiej strony minimalizujemy ryzyko uszkodzenia hali np. ciągnikiem rolniczym. Ponadto posiadając
betonową ścianę zyskujemy możliwość
zamocowania do niej rożnych elementów
wyposażenia np. wygrodzeń. Tańszym
od przedstawionych powyżej rozwiązań
jest natomiast pokrycie hali do wysokości
około 1 m blachą trapezową która ochroni materiał PCV przed zwierzętami.
Kolejną sprawą na którą należy zwrócić
uwagę jest kwestia zabudowywania otworów szczytowych. Należy zastanowić się
jak będziemy użytkować halę, gdzie zamierzamy umiejscowić ganek paszowy,
jak będziemy usuwać obornik. Dostępnych jest wiele rodzajów szczytów począwszy od szczytów pełnych lub z bramą rolowaną poprzez szczyty z bramami
skrzydłowymi lub rozsuwanymi a kończąc na elektrycznie unoszonych bramach.
Planując budowę hali warto wspomnieć o kilku elementach, w które możemy wyposażyć naszą halę aby poprawić
komfort utrzymania w niej zwierząt. Po
pierwsze, warto zastosować od wewnętrznej strony pokrycia hali białą folię, która
dzięki temu, że odbija dużą część światła bardzo rozświetla pomieszczenie, co
pozytywnie wpływa na dobrostan przebywających wewnątrz zwierząt oraz powoduje, że możemy ograniczyć sztuczne
oświetlenie w hali co pozwoli w przyszłości zmniejszyć rachunki za energię elektryczną. Koleją rzeczą jest zastosowanie
w szczytach siatki dzięki czemu pomimo
zamknięcia bram wjazdowych do budynku powietrze nadal będzie mogło swobodnie przepływać przez halę co pozytywnie będzie wypływało na mikroklimat
w środku. Minimalizację ryzyka skraplania się pary wodnej wewnątrz hali może-

my także osiągać poprzez docieplanie hali warstwą wełny mineralnej. Docieplanie
hali jest jednak rozwiązaniem rzadko stosowanym ze względu na koszty. Zwiększa ono koszty hali o około 20%. Z doświadczenia użytkowników hal wynika
jednak, że przy wyborze hali należy wybierać hale o większej szerokości co przełoży się na ich większą wysokość. Większa wysokość hali daje większą kubaturę hali co spowoduje, że możliwe będzie
uniknięcie konieczności docieplania hali
aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej.
Przy wszystkich zaletach hal łukowych
nie sposób nie wspomnieć o ich wadach,
gdyż jak wiadomo rozwiązania idealne
nie istnieją i zawsze stanowią jakiś kompromis. Jedną z wad hal łukowych jest to,
że nie możemy w niej zastosować świetlika kalenicowego. Powoduje to, że z jednej strony przepływ powietrza w hali odbywa się tylko w kierunku ścian szczytowych a z drugiej para wodna gromadząca się na szczycie budynku nie ma ujścia.
W związku z tym nie jesteśmy w stanie
wykorzystać naturalnego oświetlenia jakie daje nam słońce. W tradycyjnych budynkach oprócz świetlika bardzo często
montowane są kurtyny w ścianach bocznych które w połączeniu ze świetlikiem
zapewniają bardzo dobry przepływ powietrza co ma szczególne znaczenie w letnich miesiącach kiedy ryzyko doświadczenia przez krowy stresu cieplnego jest
największe. Z tego względu wyzwaniem
w halach łukowych pozostaje kwestia odpowiedniej wentylacji.
Choć hale łukowe nie są rozwiązaniami pozbawionymi wad to jednak liczba
korzyści znacznie je przewyższa. Z tego względu hale łukowe jako budowle
do utrzymania bydła zyskują w naszym
kraju coraz większe grono zwolenników.
Zródła:
- www.farmer.pl
- www.tygodnik-rolniczy.pl
- www.wiescirolnicze.pl

przy zagrodzie

Małe rzeźnie rolnicze
– wymogi i zasady funkcjonowania

Do początku 2020 r. rolnicy zajmujący się produkcją zwierzęcą byli zobowiązani dostarczyć swoje zwierzęta do dużych rzeźni w celu uboju. Niejednokrotnie było to związane z problemami dotyczącymi przewozu jak i wiązało się to
z większym nakładem kosztów pokrywanych z ,,kieszeni” rolnika.
Izabela Napiórkowska

Doradca Zespołu Doradców w Ostródzie
Większość z nas nie
wyobraża sobie stołu
świątecznego lub rodzinnych uroczystości
bez wędlin z własnego wyrobu. W tym celu poszukujemy i chętnie kupujemy produkty bezpośrednio u gospodarza. Jest to
bardzo ceniony produkt, mamy możliwość ,,sprawdzenia” czym dane zwierzę było karmione i jak przebiegał jego
chów. W małych rzeźniach rolniczych,
w porównaniu do masowych zakładów,
jest większa dbałość o produkt finalny
ponieważ trafia on bezpośrednio, w jak
najkrótszym czasie do ostatecznego odbiorcy z małą ilością lub niejednokrotnie przy wyeliminowaniu pośredników.

ni rolniczych o małej zdolności produkcyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem
małe rzeźnie rolnicze mogą składać się
z jednego pomieszczenia, jeśli będą zachowane odpowiednie środki ostrożności i dobra organizacja pracy. Kryteria sanitarne będą musiały być rygorystycznie przestrzegane, są one określone w innych przepisach prawa krajowego lub unijnego, dotyczące chociażby
kryteriów mikrobiologicznych dla mięsa, kwalifikacji osób dokonujących uboju a także łańcucha chłodniczego. We
wspomnianym rozporządzeniu szczegółowo opisano jaki powinien być system odkażania, jaka liczba toalet, szatni a także urządzeń do mycia, sposobu i miejsca przechowywania obornika i odpadów poubojowych.

Z początkiem lutego 2020 roku zostało
wprowadzone rozporządzenie normujące zasady funkcjonowania małych rzeźni rolniczych. Miało ono na celu umożliwienie rolnikom powrót do wcześniej
już stosowanego uboju w gospodarstwie
domowym ale teraz pod bardzo szczegółowymi wytycznymi. Jednym z najważniejszych założeń było wyeliminowanie transportu zwierząt, które wiązało się z dodatkowymi kosztami dla rolnika, natomiast dla zwierząt był to niepotrzebny stres związany z przeganianiem
i załadunkiem jak również często z długim transportem. W związku z wprowadzonym rozporządzeniem każdy rolnik,
który chciałby dokonywać uboju w przydomowym gospodarstwie zobowiązany jest do odbycia kursu prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii lub odbył trzymiesięczną praktykę
na stanowisku ubojowym pod nadzorem
osoby z trzyletnim stażem pracy.

Rolnicy zainteresowani prowadzeniem małej rzeźni rolniczej zobowiązani są, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowę bądź adaptację pomieszczenia,
sporządzić projekt technologiczny zakładu i przesłać go do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii celem zatwierdzenia. Na trzydzieści dni przed planowanym terminem rozpoczęcia działalności należy złożyć wniosek do właściwego PLW o zatwierdzenie zakładu. Dopiero po kontroli PLW i wydaniu pozytywnej opinii będzie można rozpocząć
działalność.

18 lutego 2020 r. wprowadzono rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych, które powinny być spełnione przy produkcji produktów zwierzęcych na terenie przydomowych rzeź-

W ,,małych rzeźniach” rolniczych
ubojowi będą mogły być poddawane
zwierzęta kopytne tj. świnie, owce, kozy, bydło, konie, a także drób, zajęczaki,
ptaki bezgrzebieniowe lub dzikie zwierzęta kopytne hodowane w warunkach
fermowych. Rozporządzenie zawiera limity dzienne i roczne w odniesieniu do
liczby zwierząt ubijanych w przydomowych rzeźniach.
Maksymalny limit dzienny zwierząt
poddawanych ubojowi:
n 6 świń, owiec, kóz powyżej 15 kg,
n 10 świń, owiec, kóz poniżej 15 kg,

n 2 sztuki bydła lub konia w wieku poniżej 3 miesięcy,
n 1 sztukę bydła lub konia w wieku
równym lub powyżej 3 miesięcy,
n 3 sztuki zwierząt dziki utrzymywanych w warunkach fermowych,
n 50 sztuk drobiu lub zajęczaków
n 1 ptaka bezgrzebieniowego.
W wyjątkowej sytuacji limity dzienne
mogą zostać podwyższone za zgoda Powiatowego Lekarza Weterynarii. Pomimo wnioskowania o podniesienie limitu
uboju dziennego nie może zostać przekroczony limit roczny, określony także
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Limity roczne uboju zwierząt w ,,małych rzeźniach” rolniczych:
n drób lub zajęczaki – 18250 szt.,
n ptaki bezgrzebieniowe – 365 szt.,
n świnie do 15 kg – 3650 szt.,
n świnie powyżej 15 kg – 2190 szt.,
n owce i kozy do 15 kg – 3650 szt.,
n owce i kozy powyżej 15 kg – 2190 szt.,
n bydło i konie do 3 mies. – 730 szt.,
n bydło i konie powyżej 3 mies. – 365 szt.,
n dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych – 1095 szt.
Przy rzeźni rolniczej może funkcjonować sklep detaliczny, podmiot może także
posiadać zarejestrowaną działalność Rolniczego Handlu Detalicznego jak również
Sprzedaży Bezpośredniej.
Warto przestawić się z dokonywania zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych i swoją uwagę przenieść na małe gospodarstwa prowadzące ,,małe rzeźnie” rolnicze, a co za tym idzie oferujące wysokiej
jakości produkty mięsne.
Źródła:
- https://www.kalendarzrolnikow.pl/7786/
male-rzeznie-rolnicze-kto-i-na-jakichzasadach-moze-je-prowadzic-2
- https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/
pieniadze-i-prawo/male-rzeznie-rolnicze-jakie-warunki/
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z ekonomią za pan brat

Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym oraz
rola ubezpieczeń w procesie zarzadzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie, podobnie jak w innych dziedzinach gospodarski, to system metod i działań
zmierzających do obniżenia stopnia jego oddziaływania na funkcjonowanie gospodarstwa oraz podejmowanie
w tym celu optymalnych decyzji.
inż. Anna Jaroszewicz

Główny Specjalista Sekcji FADN
Działalność rolnicza
jak żadna inna odbywa się w specyficznych warunkach
(klimatycznych, gospodarczych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych
itp.), które tworzą otoczenie gospodarstwa rolnego. Stąd prowadzący gospodarstwa rolne narażeni są na szereg ryzyk, począwszy od ryzyka osobowego
a skończywszy na ryzykach o charakterze produkcyjnym, gospodarczym czy
ekonomicznym. Wśród elementów otoczenia gospodarstwa rolnego mających
wpływ na jego specyfikę a tym samym
będących źródłem zagrożeń pojawiających się w działalności rolniczej wymienić należy m.in.:
q Niewielki wpływ rolnika na wybór
miejsca prowadzenia produkcji, gdyż
odbywa się ona na terenie gospodarstwa, którego nie można przenieść,
mimo faktu, iż miejsce to może być
narażone np. na powodzie, suszę wiatry, dzikie zwierzęta, itp..;
q Prowadzenie podstawowej dla rolnictwa produkcji roślinnej, a częściowo
również produkcji zwierzęcej „pod
gołym niebem” co skutkuje tym, iż
nie można zabezpieczyć jej skutecznie
przed nadmiernym deszczem, słońcem, wiatrem, mrozem, gradobiciem,
chorobami, szkodnikami itp.;
q Brak możliwości pełnego ograniczenia przestrzeni prowadzenia produkcji rolnej, co sprawia, że produkcja rolna w niewielkim stopniu odbywa się
na zamkniętej, dokładnie ogrodzonej
powierzchni. Skutkiem tego jest łatwy
dostęp osób trzecich lub zwierząt na
obszar prowadzenia działalności rolniczej co może skutkować spowodowaniem szkód;
q Sezonowość, powodująca spiętrzenie
podaży produktów, co jest szczególnie niekorzystne ze względu na trudności z przechowaniem;
q Trudne warunki środowiskowe, co
przy postępującej mechanizacji powo-
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duje wzrost ryzyka wypadków i zachorowań rolników;
q Nowe ryzyka jak np. Covid-19 które
istotnie przekładają się na popyt na
produkty rolne i na łańcuchy dostaw.
Istnienie tych zagrożeń decyduje o realizacji podstawowego celu gospodarstwa
rolnego, jakim jest trwanie i rozwój, które
mogą być osiągnięte poprzez realizację celów. Należy zaznaczyć , że realizując cele
gospodarstwa trzeba mieć również świadomość występowania ryzyka. W związku z tym każdy z obszarów funkcjonowania gospodarstwa rolnego ma swoją specyfikę dotyczącą zagrożeń i podejścia do
zarządzania ryzykiem. Większość aktywności związanej z zarządzaniem ryzykiem
w rolnictwie skoncentrowana jest na zagrożeniach produkcyjnych.
Jednym ze sposobów radzenia sobie
z ryzykiem w gospodarstwie rolnym są
zmiany w jego organizacji. Stosowanie
odmian bardziej odpornych np. na suszę, wymarzanie itp.
Jednym z najpowszechniej stosowanym instrumentem zarzadzania ryzykiem są ubezpieczenia. Pozwalają one
na niwelowanie strat w działalności rolniczej. Ubezpieczenia pokazują pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój gospodarstw oraz ich stabilizację poprzez
zmniejszenie niepewności działania,
utrzymanie płynności finansowej oraz
stabilizacji dochodów.
Do ubezpieczeń obowiązkowych
w gospodarstwie rolnym zaliczamy:
q Ubezpieczenia OC rolnika które zabezpiecza interesy osób poszkodowanych w przypadku szkód spowodowanych przez rolników, jego bliskich
i pracowników w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.
q Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
od ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu,
opadów śniegu, uderzenia pioruna,
eksplozji, osunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny.

q Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w tym ubezpieczenia OC
pojazdów mechanicznych posiadanych ciągników i przyczep rolniczych.
q Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Każdy rolnik zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na co najmniej
50% powierzchni upraw rolnych do których uzyskiwał płatności bezpośrednie.
Na podstawie tej samej ustawy stosowane są z budżetu państwa dopłaty do
składek producentów rolnych z tytułu
zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia zdarzeń losowych:
q Dla produkcji roślinnej (tj. upraw-zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku,
chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych,
truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od
huraganu powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się
ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
q Dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń ) od huraganu, gradu, pioruna, obsunięcia się
ziemi, lawiny lub uboju z konieczności.
Zgodnie z ww. ustawą dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości 65% składki w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia
przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9% sumy ubezpieczenia. Dla upraw prowadzonych na
użytkach klasy V i VI powyższa taryfa
może być określona w wyższej wysokości tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

z ekonomią za pan brat
W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 procent składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt
nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

Jednym z bardzo istotnych obszarów
informacji na temat zarzadzania gospodarstwem rolnym jest sytuacja finansowa i wyniki ekonomiczne gospodarstwa
rolnego. Istotną i zarazem unikalną rolę
w dostarczaniu informacji dla rolnika pełni rachunkowość. Przesądza o tym specyfika i szczególny charakter niezbędnych
danych. Dane pozyskiwane w ramach ra-

chunkowości informują o posiadanych zasobach składników majątkowych, ciążących na gospodarstwie zobowiązaniach
a także uzyskiwanych w trakcie roku wynikach produkcyjno-ekonomicznych.
Źródło:
- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy

Nowości wydawnicze
WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
PASZ W GOSPODARSTWIE
Urszula Ziemiacka

niczego

Olsztyn, 2022 r.

W hodowli przeżuwaczy, w szczególności bydła, ukierunkowanych na produkcję mleka, niezbędne
jest wykorzystywanie pasz objętościowych o wysokich walorach jakościowych. Od sposobu przechowywania pasz w okresie letnim jak i zimowym zależy jej wartość pokarmowa. Należy jednak pamiętać, że
każdy rodzaj konserwacji pasz pochodzących ze zbioru użytków zielonych na okres żywienia zimowego
wiąże się ze stratą składników pokarmowych. Największe straty są przy produkcji siana przygotowanego
bezpośrednio na powierzchni łąk. Materiał roślinny, podczas produkcji siana, narażony jest na kilkakrotne stosowanie zabiegów przetrząsania oraz na niesprzyjające warunki atmosferyczne, które powodują
rozkład do 50-70% karotenu i do 20-30% białka zawartego w roślinach. Jest wiele składników, które
decydują o jakości pasz objętościowych przeznaczonych dla przeżuwaczy m.in: zawartość suchej masy,
struktura fizyczna, zawartość białka mikrobiologicznego, zawartość cukrów prostych i polisacharydów
skrobiowych.
To co jest najważniejsze i świadczy o dobrej jakości paszy to przede wszystkim wysoka zawartość białka i strawność suchej masy organicznej. Stosowanie pasz najwyższej
jakości zapewnia wykorzystanie pełnego potencjału genetycznego zwierząt oraz poprawia ich kondycję zdrowotną i warunkuje wysoką wydajność.

Publikacje dostępne u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie Oddział Olecko
zaprasza do udziału w seminarium

„Fundacje i stowarzyszenia
przyjazne ekonomii społecznej
na obszarach wiejskich”
7 czerwca 2022 r. godz. 10.00 – 13.00

Miejsce: Świetlica Stowarzyszenia „Mazurska Kraina” w Giżach koło Świętajna, powiat olecki
Uczestnicy: przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz ekonomii społecznej,
instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej, LGD, KGW oraz inni mieszkańcy obszarów
wiejskich i doradcy.
Cel seminarium:
• przekazanie wiedzy w zakresie podejmowania wspólnych działań na obszarach wiejskich niezbędnej
do rozpoczęcia i prowadzenia fundacji i stowarzyszeń,
• poznanie dobrych praktyk fundacji i stowarzyszeń przyjaznych ekonomii społecznej.
Program seminarium będzie dostępny na stronie internetowej WMODR w dniu 18 maja br.
Osoba odpowiedzialna/kontakt: Jadwiga Weisbrod, tel. 665 891 872.
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z ekonomią za pan brat

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich 2022

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich rolnik w ramach dopłat do ubezpieczeń będzie mógł wykupić polisę z dopłatą do 65% składki do 1 ha uprawy oraz do 65% składki do 1 sztuki
wybranych zwierząt gospodarskich.
mgr inż. Bartosz Napiórkowski

Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów
rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2022 r. został określony
przez Radę Ministrów w Rozporządzeniu
z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.
2159). Dopłaty do ubezpieczenia upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich 2022
to jeden z elementów rządowego wsparcia skierowanego dla rolników. Tegoroczna pula pieniędzy przeznaczona na ten
cel pozwoli na ubezpieczenie praktycznie wszystkich upraw.
Ubezpieczenia mogą obejmować ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych
przez huragan, powódź, deszcz nawalny,
grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.
Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych obejmują uprawy:
n zbóż
n kukurydzy
n rzepaku i rzepiku
n chmielu
n tytoniu
n warzyw gruntowych
n drzew i krzewów owocowych
n truskawek
n ziemniaków
n buraków cukrowych
n roślin strączkowych
Maksymalne sumy ubezpieczenia
w 2022 r. 1 ha upraw rolnych wynoszą:
a) 20 300 zł – dla zbóż
b) 11 400 zł – dla kukurydzy
c) 12 700 zł – dla rzepaku i rzepiku
d) 48 000 zł – dla chmielu
e) 34 900 zł – dla tytoniu
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f) 235 300 zł – dla warzyw gruntowych
g) 106 700 zł – dla drzew i krzewów owocowych
h) 60 200 zł – dla truskawek
i) 38 600 zł – dla ziemniaków
j) 10 000 zł – dla buraków cukrowych
k) 16 000 zł – dla roślin strączkowych
Z kolei w przypadku ubezpieczeń
zwierząt gospodarskich polisa może obejmować ryzyko wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź,
deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę czy w wyniku uboju z konieczności.
Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatą może objąć:
n bydło
n konie
n owce
n kozy
n drób
n świnie
Maksymalne sumy ubezpieczenia
w 2022 r. 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:
a) 10 000 zł – dla bydła
b) 12 300 zł – dla koni
c) 920 zł – dla owiec
d) 700 zł – dla kóz
e) 1600 zł – dla świń
f) 53 zł – dla kur, perliczek i przepiórek
g) 65 zł – dla kaczek
h) 250 zł – dla gęsi
i) 150 zł – dla indyków
j) 1100 zł – dla strusi
W przypadku ubezpieczenia zwierząt
gospodarskich dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości
do 65% składki, w przypadku określenia
przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających
0,5% sumy ubezpieczenia.
Przepisy mówią o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej
50% powierzchni upraw rolnych przez

rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.
Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej
50% powierzchni upraw, obowiązany jest
do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Opłata za niespełnienie
tego obowiązku jest wnoszona na rzecz
gminy właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę rolnika.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z ośmioma zakładami ubezpieczeń
umowy w sprawie stosowania w 2022 r.
dopłat ze środków budżetu państwa do
składek ubezpieczenia upraw rolnych lub
zwierząt gospodarskich, tj. z:
1. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń
S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
3. Generali Towarzystwem Ubezpieczeń
S.A. z siedzibą w Warszawie,
4. AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą
w Warszawie,
5. InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń
SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
6. TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń
Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
7. VH VVaG Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce
z siedzibą w Poznaniu,
8. Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą
w Sopocie.

rozwijamy obszary wiejskie

XXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu
ROLNIK-FARMER ROKU

W imieniu organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIK FARMER ROKU” mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXIX edycji Konkursu, który od lat objęty jest patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektora Politechniki Bydgoskiej im. J.J.
Śniadeckich.
mgr inż. Agnieszka Wiśniewska

Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU organizuje Stowarzyszenie ,,Polski Klub Rolnik Farmer
Roku’’ i jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów adresowanych do rolników.
Jego celem jest promowanie nowoczesnego
rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy
dzięki pomysłowości, inicjatywie i wykorzystywaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej
Unii Europejskiej modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa,
a także kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i rolnictwa. Rolników do Konkursu zgłaszają Ośrodki Doradztwa
Rolniczego, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Członkowie Stowarzyszenia Polski Klub ROLNIK FARMER ROKU.

n
n
n
n
n
n

Tytuł „ROLNIK-FARMER ROKU” jest przyznawany w kilku kategoriach konkursowych:
I. gospodarstwa rodzinne (produkcja roślinna, zwierzęca, agroturystyka itp.),
II. gospodarstwa ogrodnicze,
III. gospodarstwa sadownicze,
IV. gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu (usługi,
przetwórstwo, handel itp),
V. przedsiębiorstwa rolnicze.

n
n

Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodarowania mierzona
wydajnością i uzyskiwanymi plonami.
Zdecydowanie premiowane są:
n osiągnięcia wynikające z nowoczesnego gospodarowania, nawet
w niesprzyjających warunkach przyrodniczych i rynkowych,
n stały rozwój gospodarstwa i stwarzanie perspektyw dalszego rozwoju,

n
n
n
n

n

dbałość o dobrostan zwierząt,
dbałość o utrzymanie odpowiedniej żyzności gleby,
dbałość o estetykę zagrody,
poszanowanie dla środowiska przyrodniczego,
przestrzeganie przepisów BHP,
umiejętność pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej,
uczestnictwo szkoleniach krajowych i międzynarodowych,
organizacja szkoleń i pokazów,
współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie
opracowywania i wdrażania nowych metod gospodarowania,
współpraca z firmami działającymi w otoczeniu i na rzecz
rolnictwa, np. w zakresie opracowywania planów hodowlanych, testowania nowych maszyn i urządzeń, opracowywanie programów informatycznych itp.,
prowadzenie w gospodarstwie praktyk dla uczniów i studentów,
zaangażowanie w działalności organizacji społecznych i samorządowych,
oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez dawanie przykładu dobrego gospodarstwa.

Zgodnie z regulaminem Konkursu można zgłaszać ponownie rolników, którzy brali udział w minionych edycjach, jednakże nie uzyskali najwyższego tytułu tj. laureata konkursu. Prosimy
o szczególne podkreślenie danych promujących osiągnięcia w stosunku do poprzedniego zgłoszenia. Uroczyste rozstrzygnięcie
XXIX edycji Konkursu zaplanowane jest na początek lutego 2023 r.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie po
szczegółowe informacje zapraszamy do Zespołów Doradców
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz na stronę internetową www.wmodr.pl.
Osoba do kontaktu ze strony WMODR – Agnieszka Wiśniewska tel. 665 920 379, a.wisniewska@w-modr.pl.
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XII Wiosenne Targi Ogrodnicze
„Pamiętajcie o ogrodach” w liczbach

Wydarzenie, które odbyło się na terenach WMODR w dniach 23-24 kwietnia 2022 po raz kolejny okazało się imprezą, na której spotkali się wystawcy z całej Polski, olsztynianie jak i licznie przybyli mieszkańcy województwa
warmińsko-mazurskiego. Imprezą jakże wyczekiwaną.
mgr Radosław Skudlarz

Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
1091 dni dzieli datę 28 kwietnia 2019 do dnia
23 kwietnia 2022 kiedy to padły słowa Pana
Dyrektora WMODR Damiana Godzińskiego o zakończeniu XI Wiosennych Targów
Ogrodniczych. W roku 2020 już od początku
stycznia w Warmińsko Mazurskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego z Siedzibą w Olsztynie trwały przygotowania do kolejnych Targów i… stanął cały świat, wszystko przewróciło się, wszystkie
plany i zamiary przestały mieć znaczenie. Słowo wirus i pandemia odmienialiśmy przez wszystkie przypadki. Targi nie mogły się odbyć. Jednak zgodnie z zasadą co się odwlecze to nie
uciecze, 23 kwietnia 2022 r. rozpoczęliśmy Targi.

rzach dorosłych niosących torby wypełnione najwyższej jakości
jedzeniem oraz wszelkiego rodzaju roślinami. Uśmiechy cały
czas gościły także na twarzach jakże licznie przybyłych dzieci,
które zajadając się przysmakami kupionymi na stoiskach oglądające z zachwytem alpaki czy też owce, które można było zobaczyć w sektorze zwierzęcym. Dziękujemy wszystkim za pojawienie się na targach, sprzedającym, kupującym, zaproszonym
gościom, opiekunom zwierząt. Brakowało Nam wszystkim Targów i takiej imprezy. Wierzę, że spełniliśmy Wasze oczekiwania. Już 3 i 4 września 2022 r. odbędą się XXVIII Jesienne Targi
Rolnicze „Wszystko dla Rolnictwa”. Tradycją Naszych Targów
są nagrody dla wystawców, którzy włożyli trud w jak najlepszym zaprezentowaniu swojej oferty.
W tym roku HITem Targów zostały „Mikrowarzywa
z Warmii”, nagrodę odebrała Kinga Młyńska, właścicielka,
pomysłodawczyni i propagatorka mikro żywności o niezastąpionych właściwościach prozdrowotnych mikrowarzyw.

Ponownie na scenie pojawił się Dyrektor Ośrodka wraz z zaproszonymi gośćmi i mógł z dumą ogłosić, iż XII Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o Ogrodach” powróciły. 1857 metrów kwadratowych, tyle powierzchni zarezerwowali dla siebie Nasi wystawcy, którzy postanowili pojawić się ze swoimi
produktami i usługami na terenie Ośrodka. 154, tylu wystawców zadecydowało pokazać wszystko co najlepsze w ich ofercie.
Od cudownych jednorocznych stokrotek po ekologiczne kotły,
od rzeźb drewnianych po najnowocześniejsze elektryczne auta. 13, to liczba ogierów kryjących różnych ras, które pojawiły
się sektorze zwierzęcym aby zaprezentować wszystkim swoją
urodę, majestat i klasę. 8, to liczba zespołów, które zaprezentowały swoją twórczość ze sceny usadowionej na głównym placu ośrodka. Zespoły prezentujące i twórczość ludową z korzeniami warmińsko-mazurskimi, po muzykę popową, kończąc
ostatni występ mocnym, rockowym uderzeniem. Każdy mógł
znaleźć swój ulubiony trend muzyczny, liczni słuchacze przed
sceną, bawiący się w takt muzyki, byli tylko dobrym przykładem trafienia w gusty muzyczne przybyłych na Targi. To są
twarde dane i liczby policzalne. Należy wspomnieć o tysiącach
olsztynian oraz mieszkańców całego Naszego województwa,
którzy przyjechali zapoznać się z ofertą szkół, instytucji, kupić
rośliny do ogrodu, a nawet pospacerować po przepięknym terenie. Dziesiątki tysięcy uśmiechów, które pojawiały się na twa-

38

Bieżące Informacje nr 5 [390] n Maj 2022

„Najładniejsze Stoisko”:
I miejsce – Kombinat Konopny – za bogatą ofertę wystawienniczą i przywracanie tradycji polskiego rolnictwa. Nagrodę odebrał Wojciech Chwiałkowski, dyr. ds. badań i rozwoju.
II miejsce – Browar Mikołajki – za oryginalne koncepcje
wzornicze i warzenie produktów inspirowanych lokalną tradycją i legendami z Mazur. Nagrodę odebrał współwłaściciel
Paweł Jakubowski
III miejsce – Natureum Sp. zo.o. – za ekologiczne, organiczne użyźniacze dla roślin uprawnych i ogrodowych. Nagrodę
odebrała Wiceprezes Martyna Młynarczyk.
Doceniliśmy również udział szkół branżowych, które od lat
współpracują z WMODR: Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Dobrocinie oraz Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.

Źródło: własne

rozwijamy obszary wiejskie
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Gospodarstwa Demonstracyjne Warmii i Mazur
na XII Wiosennych Targach Ogrodniczych

XII Wiosenne Targi Ogrodnicze organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, w dniach 23-24 kwietnia 2022r., okazały się doskonałym miejscem promocji Krajowej Sieci
Gospodarstw Demonstracyjnych.
dr inż. Rodian Pawłowski

Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Do uczestnictwa w Targach zaproszone zostały wybrane gospodarstwa i podmioty,
które w ostatnim czasie przystąpiły do Sieci.
n Stacja Doświadczalnej Oceny Odmian we
Wrócikowie,
n Kombinat Konopny S.A.,
n Gospodarstwo Rolne Państwa Daniela
i Katarzyny Malickich.
Podczas ceremonii otwarcia Targów na scenie odbyło się
uroczyste wręczenie podpisanych porozumień oraz przybliżony został cel i idea utworzenia Krajowej Sieci Gospodarstw
Demonstracyjnych. Uczestniczące w Targach gospodarstwa demonstracyjne na swoich stoiskach prezentowały swoją działalność oraz oferowały wytwarzane produkty.
Państwo Daniel i Katarzyna Maliccy od 3 lat promują i zajmują się sprzedażą baraniny i jagnięciny pod własną marką. Dla
odwiedzających Targi przygotowali bogatą ofertę degustacyjną,
a dla smakoszy na miejscu przygotowywali potrawy z jagnięciny, zarówno na zimno, jak i na ciepło. Można było skosztować bigosu, szaszłyków, burgerów, a także pasztetów i wędlin.
Państwo Maliccy na olsztyńskie targi przywieźli także owce
rasy kamienieckiej, które w szczególności wśród dzieci cieszyły się dużą popularnością.
Pracownicy SDOO we Wrócikowie, prezentujący swoją ofertę
wśród instytucji działających na rzecz rolnictwa, chętnie dzielili
się swoją wiedzą na temat odmian zalecanych do upraw w 2022
roku, a także wskazywali nowe kierunki upraw, które sprawdzają
się w warunkach klimatu województwa warmińsko-mazurskiego.
Prawdziwym odkryciem okazał się Kombinat Konopny
S.A., który został doceniony przez komisję konkursową w kategorii na Najładniejsze Stoisko Targowe, zajmując w niej I miejsce. Pracownicy Kombinatu Konopnego chętnie dzielili się swoją wiedzą w zakresie możliwości i technologii uprawy konopi. Przygotowali degustację swoich wyrobów, a także dzielili
się z odwiedzającymi swoimi doświadczeniami na temat pozytywnych właściwości wyrobów konopnych w szczególności
herbat, olejków, pyłku i włókna.
Cieszymy się, że Gospodarstwa Demonstracyjne włączone
do Krajowej Sieci z terenu Warmii i Mazur tak chętnie, współpracują z Ośrodkiem promując nie tylko siebie, ale także całą
sieć, a przy tym upowszechniają dobre praktyki rolne i produkcyjne. Dzięki obecności na Wiosennych Targach Ogrodniczych
gospodarstwa te miały możliwość zderzenia się z potencjalnymi uczestnikami pokazów, które w przyszłości organizowane
będą bezpośrednio w ich gospodarstwach i przedsiębiorstwach.
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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.

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska
i BHP w Rolnictwie

21.06.2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, młodzi rolnicy staną do rywalizacji podczas finału wojewódzkiego „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony
Środowiska i BHP w Rolnictwie”.
mgr Joanna Zarucka

Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Do kalendarza wydarzeń rolniczych z pewnością można zaliczyć Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.
Uczestnikami olimpiady są osoby od 18 do 35
lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić
na terenie województwa gospodarstwo rolne,
uczniowie oraz studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych.
Inicjatorem Olimpiady jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. W realizacji tego przedsięwzięcia biorą udział instytucje, z którymi Ośrodek
współpracuje przy organizacji wydarzeń, których celem jest promocja i rozwój obszarów wiejskich. Tegoroczna edycja Olimpiady odbędzie się przy udziale takich instytucji, jak:
n Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie,
n Państwowa Inspekcja Pracy w Olsztynie,
n Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.
Rozgrywki przebiegają w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Etap powiatowy rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa
do 10 czerwca. W części tej młodzi uczestnicy z poszczególnych
powiatów zmierzą się z testem składającym się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Do finału wojewódzkiego zakwalifikują się
osoby z lokatą I,II i III miejsca.
21 czerwca 2022 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odbędzie się finał wojewódzki Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. W finale swoją wiedzę zaprezentują zwycięzcy eliminacji powiatowych. Na tym szczeblu zawodnicy zmierzą się z 40 pytaniami w formie testu przede wszystkim z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Następnie uczestnicy
z największą liczbą punktów przystąpią do etapu ustnego, który będzie polegał na prawidłowym udzieleniu odpowiedzi na 4
pytania z wylosowanego zestawu.

n wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku,
n rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji,
n inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników
z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie
niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej,
n propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego
Wydarzenie tworzy płaszczyznę ułatwiającą wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami a przedstawicielami
instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich. Ideą przyświecającą realizacji jest aktywizacja młodych mieszkańców obszarów wiejskich, promowanie zainteresowań związanych z rolnictwem, ochroną środowiska naturalnego, pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności rolniczych z zachowaniem zasad BHP.
Uczestnicy poprzez przygotowania do poszczególnych etapów eliminacji pogłębiają już zdobytą wiedzą a nowe umiejętności wdrażają na grunt swojej codziennej pracy w gospodarstwie. Olimpiada pozytywnie wpływa również na zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na
rzecz rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich oraz leśnictwa. Ponadto poszerza zainteresowania uczestników różnorodnymi formami postępu w rolnictwie.
Regulamin olimpiady dostępny jest u kierowników Zespołów
Doradców, a także u organizatora olimpiady. Szczegółowe informacje nt. wydarzenia można uzyskać w Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw. Kontakt: j.zarucka@w-modr.pl,
tel. 89 535 76 84 wew. 44 lub 46, kom. 665 892 879.

Olimpiada ma na celu:
n upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się młodych rolników,
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41

rozwijamy obszary wiejskie

Wyniki wstępne w województwie
warmińsko-mazurskim

Powszechny Spis Rolny (PSR) został przeprowadzony na terytorium Polski w okresie od 1 września do 30 listopada
2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spisem rolnym, jako badaniem pełnym, zostały objęte gospodarstwa rolne, których użytkownikami były osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne) oraz osoby prawne i jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej.
Urząd Statystyczny w Olsztynie

Liczba gospodarstw rolnych w 2020 r.
Liczba
gospodarstw
rolnych (tys.)
208

150
100
50
0

Zmiana liczby gospodarstw w porównaniu
z 2010 r. (%)
-7,8 – -2,7
-13,0 – -7,9
-18,2 – -13,1
-23,3 – -18,3

Według wstępnych wyników spisu w województwie warmińsko-mazurskim było 43
tys. gospodarstw rolnych (3,2% ogólnej liczby gospodarstw rolnych w Polsce). W porównaniu z 2010 r. liczba gospodarstw prowadzących działalność rolniczą zmniejszyła się
we wszystkich województwach, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni.
W warmińsko-mazurskim spadek liczby gospodarstw był najmniejszy i wyniósł 2,7%
(w Polsce 12,7%).

Struktura gospodarstw rolnych według rodzaju prowadzonej produkcji
rolniczej w województwie warmińsko-mazurskim (w %)

2010

2020

39,8

45,7

59,6

0,6
Wyłącznie
roślinna
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Wyłącznie
zwierzęca

53,4

W 2020 r. wśród gospodarstw rolnych dominowały jednostki prowadzące wyłącznie produkcję roślinną. W porównaniu do 2010 r. ich
udział wzrósł i wyniósł 53,4%. Zwiększył się
również udział gospodarstw prowadzących
wyłącznie produkcję zwierzęcą. Zmniejszył
się natomiast udział gospodarstw realizujących produkcję mieszaną. Zwiększenie odsetka gospodarstw zaangażowanych wyłącznie
w produkcję roślinną lub wyłącznie zwierzęcą świadczy o procesie specjalizacji produkcji rolniczej.
Informacje nt. PSR 2020 zamieszczane są na
stronie https://spisrolny.gov.pl

0,8
Mieszana

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie

rozwijamy obszary wiejskie

Konkurs Młody Lektor wmodr 2022

W dniu 7 kwietnia 2022 r. odbyła się kolejna edycja konkursu pod hasłem przewodnim „Dobre praktyki – sukcesem
rolnika/innego mieszkańca obszarów wiejskich i specjalisty/doradcy WMODR. Uczestnikami konkursu byli pracownicy o krótkim stażu pracy w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego – zarówno doradcy terenowi, jak
i specjaliści działów. Jest to jedna z form edukacji wewnętrznej, nabywania doświadczeń i wzajemnego poznania się.
mgr inż. Maria Suszko

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Przedmiotem konkursu była samodzielnie
przygotowana, autorska prezentacja/forma
przekazu (na wybrany przez lektora temat/
problem, w oparciu o posiadaną wiedzę
i umiejętności) – skierowana do konkretnej,
doraźnie wybranej grupy odbiorców. Oceny dokonała komisja konkursowa powołana przez Dyrektora WMODR.
Cele konkursu:
q Nabywanie umiejętności, doświadczeń oraz praktycznego
podejścia pracowników do:
n współpracy z rolnikami, innymi mieszkańcami obszarów
wiejskich oraz pracownikami nauki, instytucjami i organizacjami rolniczymi;
n kluczowych klientów WMODR, zgodnie z zakresem zadań.
q Wzajemne poznanie się, wymiana informacji w zakresie wykorzystania dobrych praktyk w świadczeniu usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych;
q Nabywanie umiejętności innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania dostępnych zasobów i narzędzi doradczych
w realizacji priorytetów skierowanych do publicznego doradztwa rolniczego.
Przygotowane i zaprezentowane przez lektorów tematy
szkolenia dla doraźnie dobranej grupy odbiorców, były dużym
wyzwaniem i wymagały zarówno pomysłowości co do trafności wyboru tematu, zgodności z regulaminem, jaki i formy

jego przekazu. Komisja powołana przez Dyrektora WMODR,
wysłuchała 14 wystąpień i oceniła uczestników konkursu, wg
jednolitych kryteriów, które dotyczyły:
q Poprawności tematu zgodnie z regulaminem i treścią samodzielnie opracowanej prezentacji;
q Znajomości zidentyfikowanej dobrej praktyki/praktyk
w prezentowanym temacie;
q Dostosowania tematu do potrzeb wskazanych odbiorców,
uzasadnienie potrzeby szkolenia;
q Doboru i wykorzystania materiałów uzupełniających/poglądowych (poza prezentacją);
q Kreatywności i innowacyjnego podejścia lektora, wykazania współpracy z innymi podmiotami;
q Przeprowadzenia syntezy i podsumowania (utrwalenia materiału i wskazania źródeł informacji, perspektywy współpracy i kolejnych spotkań z uczestnikami szkolenia);
q Postawy prelegenta, utrzymania uwagi, zainteresowania
i aktywności odbiorców.
Według tych samych kryteriów, lektorzy oceniali również
„każdy każdego”. Najwyżej ocenioną była Pani Napiórkowska
Izabela, doradca w gm. Morąg, która prezentowała temat: Dobre praktyki w wypromowaniu gospodarstwa agroturystycznego na
przykładzie gospodarstwa z pow. ostródzkiego.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za uczestnictwo w konkursie, a najlepsi nagrody przyznane przez Dyrektora WMODR za zajęcie I, II i III miejsca i za wyróżnienie
w ramach wzajemnej oceny.
„Dobre praktyki sukcesem lektorów” – serdeczne gratulacje.

Nazwisko i imię lektora, miejsce pracy

Temat

Miejsce

Knoblauch Michał, Zespół Doradców w Iławie, doradca w gm. Kisielice

Dobre praktyki w nawożeniu rzepaku
– aspekt technologiczny i ekonomiczny

I.

Kobryń Agnieszka, Zespół Doradców w Bartoszycach, doradca w gm. Bisztynek

Dobre praktyki KGW „Łabędzianki”
– siłą napędową dla nowych KGW w gm. Bisztynek

II.

Milewska Marta, Kierownik PZDR (powiaty: elbląski, iławski i ostródzki)

Dobre praktyki wykorzystania konopi włóknistej
w przemyśle spożywczym

III.

Łada-Bałuch Anna, Zespół Doradców w Lidzbarku
Warm., doradca w gm. Lidzbark Warm.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie kukurydzy
przed omacnicą prosowianką

III.

Agnieszka Stajszczak, specjalista w Dziale Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej
w powiatach nowomiejskim i iławskim

IV
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Harmonogram naborów wniosków w ramach
PROW 2014-2020 do końca 2022 roku
Lp.

Nazwa działania / poddziałania / typu operacji

Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału pro11.03 – 31.12. 2021
dukcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
3 stycznia – 30 grudnia 2022
i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

2.

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

10.12.2021 – 7.02.2022
listopad/grudzień 2022

3.

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

31 marca – 30 czerwca 2021
16 maja – 14 lipca

4.

Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt

21 czerwca – 20 września 2021
29 marca – 27 maja 2022

5.

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

21 czerwca – 20 września 2021
29 marca – 27 maja 2022
wrzesień 2022

6.

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

31 marca – 30 czerwca 2021
31 marca – 29 maja 2022

7.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

8.

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

28.09 – 26.11.2021
czerwiec, październik 2022

9.

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

listopad 2022

20.10 – 30.11.2021
4 maja – 17 czerwca,
październik 2022

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
10.

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

29.10 – 30 12. 2020
28 lutego – 31 maja 2022

11.

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

31 października
– 29 grudnia 2021

12.

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

30 listopada 2021
– 28 stycznia 2022

13.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem

30.11.2020 – 15.02.2021
czerwiec 2022

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
14.

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

15.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

16.

Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

17.

Działanie „Współpraca” – kolejny nabór bez krótkich łańcuchów dostaw

18.

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych.

Nowoczesne technologie chowu i hodowli bydła ras mięsnych

do 20 kwietnia 2022

31 grudnia – 31 stycznia 2021
30 kwietnia – 15 czerwca 2022
Przetargi będą ogłaszane
w zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
19.

44

Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”
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OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
20.

Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa

21.

Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

22.

Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

23.

Działanie „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”

24.

Działanie „Dobrostan zwierząt”

25.

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

22 listopada – 31 grudnia 2021
czerwiec/lipiec 2022

26.

Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”
a) wsparcie na zalesienie
b) wsparcie na zadrzewienie śródpolne

1 czerwca – 2 sierpnia 2021
1 czerwca – 1 sierpnia 2022
(a i b)

27.

Zarządzanie zasobami wodnymi

Terminy naborów będą
ogłaszane przez samorządy
wojewódzkie

15 marca – 16 maja 2022

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
28.

1-31 lipca 2022
1-31 grudnia 2022

Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych lub
w wyniku wydłużenia terminu naboru wniosków

WAŻNE!
1. Wprowadzony okres przejściowy wydłużył implementację PROW 2014-2020 o 2 lata, co oznacza, że jeszcze
w 2022 r. przeprowadzane są kolejne nabory wniosków na wsparcie.
W tym okresie kontynuowane jest wdrażanie większości obecnie istniejących instrumentów wsparcia oraz utworzenie
dwóch nowych instrumentów w ramach Programu, działanie „Zarządzanie ryzykiem” oraz operacje typu „Zarządzanie
zasobami wodnymi na gruntach rolnych” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe” (wsparciem mogą być objęte
dodatkowo operacje z zakresu wytwarzania pasz bazujących na surowcach niemodyfikowanych genetycznie – realizowane przez duże
przedsiębiorstwa oraz operacje z przetwórstwa i sprzedaży hurtowej roślin zielarskich).
Niektóre instrumenty wsparcia są lub będą zmodyfikowane, tak żeby skutecznie odpowiadać na potrzeby rolników,
przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich, aby jak najefektywniej wykorzystać środki. Nowym działaniem
jest Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, beneficjenci nie są zobowiązani do przeprowadzania postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, poprzez zamieszczanie zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza
równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.
Z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).
3. Rolnicy, którzy ubiegali się w 2021 roku o przyznanie premii dla młodych rolników lub o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw i otrzymali decyzję o jej przyznaniu, powinni we współpracy z doradcą sprawdzić, czy muszą dostarczyć do ARiMR tzw. decyzję środowiskową. Jeżeli tak, to należy dostarczyć do ARiMR
najpóźniej wraz z wnioskiem o wypłatę pierwszej raty płatności pomocy.
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Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
ogłasza konkurs:

„Dobre praktyki prowadzenia działalności
pozarolniczej na obszarach wiejskich,
z wykorzystaniem środków z PROW 2014-2020”
Celem głównym konkursu jest promocja ciekawych praktyk/działalności na
obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, z wykorzystaniem
środków z PROW 2014- 2020 oraz:
n
n
n
n
n
n
n
n

Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych podmiotów prowadzących działalność pozarolniczą
Wsparcie i promocja rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju obszarów wiejskich
Promocja tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich
Wsparcie alternatywnych źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych
Poszerzanie i rozwój kontaktów społecznych i biznesowych
Integracja mieszkańców wsi (np. wokół nowego przedsięwzięcia)
Poprawa wizerunku wsi i obszarów wiejskich, poprzez nowe miejsca pracy, usługi.

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie kierowane jest do: rolników, domowników i małżonków rolników
i innych mieszkańców z trenów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, którzy skorzystali ze wsparcia
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez ARiMR i LGD, którzy prowadzą
i rozwijają dzięki temu branże nie związane z rolnictwem lub wspierające rolnictwo.
Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu wraz z co najmniej czterema zdjęciami przedsięwzięcia i otoczenia, będącego
przedmiotem konkursu, ukazującymi go z różnych perspektyw (w formacie JPG) listownie na adres:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
– z dopiskiem: Konkurs/działalność pozarolnicza.
Karta zgłoszeniowa s dostępna jest na stronie internetowej www.wmodr.pl/Aktualności/Informacje.
Termin naboru zgłoszeń: od 2 maja do 6 czerwca bieżącego roku
Na podstawie kart zgłoszeniowych i załączonych zdjęć oraz odbytych przez Komisję Konkursową wizytacji
na miejscu zgłoszonej działalności nastąpi wybór laureatów konkursu do dnia 20.06.2022 r.
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 r. w siedzibie WarmińskoMazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod

Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dz.U.
z 2022 r., poz. 801. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
13 kwietnia 2022 r.
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

q z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu
zwalczania wścieklizny na lata 2022 i 2023. Dz.U. z 2022 r., poz.
550. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 marca 2022 r.
q z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 564. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 marca 2022 r.
q z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
formularza wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Dz.U. z 2022 r., poz. 568. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2022 r.
q z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Dz.U. z 2022 r., poz. 571. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2022 r.
q z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 585. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2022 r.
q z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. Dz.U.
z 2022 r., poz. 586. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
15 marca 2022 r.
q z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz.
587. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2022 r.
q z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego. Dz.U. z 2022 r., poz. 588. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2022 r.

q dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Dz.U. z 2022 r., poz. 785. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 kwietnia 2022 r.
q z dnia 8 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie
warunków, jakie powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 796. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
q z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału. Dz.U. z 2022 r., poz. 798.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2022 r.
q Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa. Dz.U. z 2022 r., poz. 794. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Dz.U. z 2022 r., poz. 546
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt. Dz.U. z 2022 r., poz. 572.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach. Dz.U. z 2022 r., poz. 672.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9
marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego. Dz.U. z 2022 r., poz. 630.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dz.U. z 2022 r., poz. 685.
q Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2022 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
M.P. z 2022 r., poz. 316.
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w domu i w zagrodzie

Od szpilek do pasieki
„Najtrudniejsza jest decyzja o działaniu, reszta to tylko wytrwałość.” Słowa wypowiedziane przez amerykańską
dziennikarkę Amelię Earhart doskonale wpisują się w działalność właścicieli zagrody edukacyjnej „Warmińska
Pszczoła”, którzy z niezwykłą konsekwencją i determinacją realizują swe marzenia.
mgr inż. Renata Kierska

Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
W słoneczne, kwietniowe popołudnie spotykam się z Panią Katarzyną Maziec, współwłaścicielką wyżej wspomnianego gospodarstwa, która swym optymizmem i uśmiechem może zarazić niejedną osobę. Przy
kawie z dodatkiem miodu porozmawiamy
o trudnych początkach, ambicjach i marzeniach dwojga ludzi, którzy w miejscowości Purda w województwie warmińsko-mazurskim (powiat
olsztyński) odnaleźli swoje miejsce na ziemi. Pani Kasia z nostalgią wspomina pierwszą wizytę w Purdzie i pierwsze kroki w działalności turystyczno-edukacyjnej. Chętnie dzieli się
zdobytą wiedzą ale i dobrą radą dla przyszłych miłośników
pszczelarstwa.

Pani Katarzyna Maziec: Z mężem i córką prowadzimy niemal 200-pniową pasiekę. Zajmujemy się hodowlą pszczół, a przy
okazji pozyskujemy efekty ich pracy – produkty pszczele. Do
dyspozycji Gości mamy dwa całoroczne domki turystyczne.
Oferujemy warsztaty przyrodniczo-pszczelarskie, można więc
u nas zobaczyć, jak wygląda życie pszczół i zawód pszczelarza.
To unikatowe połączenie usług, które nas wyróżnia.
Pracowaliśmy w korporacjach w dużych miastach i w pewnym momencie życia jedyne o czym myśleliśmy, to ucieczka
na wieś. Wyrwać się z kieratu, schować się gdzieś, z dala od
zgiełku miast i ludzi, od tempa pracy. To było nasze MARZENIE – mieszkać, żyć i pracować na wsi. 12 lat temu przyjechaliśmy do warmińskiej wsi Purda. Mąż w garniturze, a ja na
wysokich obcasach, stanęliśmy w szczerym na polu z widokiem na jezioro i las…
I nagle wszystko potoczyło się w romantycznym filmie…
Żadnych ludzi. Na łące stały sarny, drogą szedł lis, szumiał
wiatr. Otumanił nas zapach lasu i łąki. Nogi się pod nami ugięły, serce mocniej zabiło, motyle w brzuchu szalały! Miłość od
pierwszego wejrzenia! To jest TO MIEJSCE! Nie było już odwrotu. Na tym polu zbudowaliśmy dom, posadziliśmy drzewa, zasialiśmy kwiaty…
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Garnitury i obcasy zmieniliśmy na lniane spodnie i kalosze.
Gdy zamieszkaliśmy już w naszym domu, wiedzieliśmy, że musimy podzielić się z ludźmi tym co nas zauroczyło – warmińską przyrodą. Z Lokalnej Grupy Działania Południowa Warmia pozyskaliśmy dofinansowanie na budowę całorocznego
jednego domku turystycznego, drugi domek zbudowaliśmy
z własnych środków.
W międzyczasie poznawaliśmy okolicę, miejsca, ludzi, historię i szukaliśmy pomysłu na siebie na tej naszej wymarzonej wsi. I tu pojawiają się pszczoły. Najpierw 5 rodzin pszczelich, ale już po pierwszym roku wiedzieliśmy, że pszczelarstwo
jest „dobrym nałogiem”. Pszczoły stały się nie tylko naszą wielką pasją angażującą każdą wolną chwilę, ale również sposobem na życie. Całe nasze gospodarstwo opiera się na pszczelarstwie, pszczołach i produktach pszczelich. Jednak nasze dochody choć oparte na pszczołach, wbrew pozorom są mocno
zdywersyfikowane:
n agroturystyka – Pszczoły przyciągają do nas Gości, ciekawych pasieki czy świata pszczół
n sprzedaż produktów pszczelich – naszymi klientami są
w dużej mierze nasi Goście
n warsztaty, które od niemal 2 lat realizujemy pod sztandarem
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych cieszą się coraz
większym zainteresowaniem. Uczestnicy często zostają naszymi Gośćmi i klientami.
W naszej Pasiece, prowadzimy zajęcia w zakresie hodowli pszczół i produkcji pszczelarskiej, świadomości ekologicznej
i przyrodniczej dla wszystkich zainteresowanych osób, z podziałem programowym dostosowanym do wieku (dzieci, młodzież i dorośli). Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się
3-dniowe warsztaty pszczelarskie dla początkujących pszczelarzy. W ciągu takiego wydłużonego weekendu, przekazujemy uczestnikom ogromną ilość wiedzy teoretycznej, ale jeszcze więcej praktyki. Uczymy tak, jak my nie byliśmy, a tak jakbyśmy chcieli być uczeni.

w domu i w zagrodzie
zapach miodu i pyłku czy wosku. Wizyta w domku inhalacyjnym to swoiste SPA dla ducha i ciała. Dodatkowo proponujemy produkty pszczele, jako smakowe wspomnienie z wakacji.

Dziś, oprócz dwóch całorocznych domków i delektowania
się ciszą, spokojem i niesamowitymi warmińskimi widokami,
nasi Goście – zarówno mali i duzi, mogą uczestniczyć w warsztatach pszczelarskich, podczas których zostają wtajemniczani
w magiczny świat pszczół. Dzieci mogą np. własnoręcznie zrobić świecę z prawdziwego wosku pszczelego, a w ulach demonstracyjnych mogą obserwować życie rodziny pszczelej. Można
skorzystać także z odpoczynku w domku do apiterapii, gdzie
leżąc oddychają ulowym powietrzem – chłoną dźwięki pszczół,

Przed nami przedwiośnie i kolejne plany i marzenia. Najważniejszy plan to wraz z wiosną i sezonem pszczelarskim sfinalizować budowę sali szkoleniowej, która stanie się dla nas
centrum edukacji pszczelarskiej i pozwoli nam uniknąć sezonowości. A w praktyce oznacza to, że od wiosny warsztaty w Zagrodzie Warmińska Pszczoła będą realizowane przez
cały rok, niezależnie od pogody. A w głowie kiełkują już następne marzenia… Wszystkie związanie z pszczołami. Własny
warmiński miód pitny mi się marzy. I miodosytnia z prawdziwego zdarzenia. A marzenia są po to by je snuć i realizować!
Mamy ogromne szczęście, że kochamy to co robimy, że nasza
praca jest naszą pasją.
Warto dodać, że Zagroda edukacyjna „Warmińska Pszczoła” od 2020 r. należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, której funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego koordynuje pracownik Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. W ramach swej działalności doradzamy, informujemy oraz
promujemy osoby, które tak jak Pani Kasia chcą łączyć realizację marzeń z pracą na terenach wiejskich.

Nowości wydawnicze
WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

EkoschEmaty – wymogi i płatności
w rEalizacji cElów środowiskowo-klimatycznych
jerzy rutkowski

niczego

olsztyn, 2022 r.

Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa i poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach
wiejskich. WPR będzie wspierać zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące wodę, glebę i powietrze oraz bioróżnorodność. Sprzyjać będzie produkcji i wykorzystaniu
zrównoważonej energii. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka. Poprawa
dynamiki rozwojowej zwiększy aktywność zawodową i społeczną mieszkańców terenów wiejskich, szczególnie osób wykluczonych. Upowszechniane i wdrażane będą rozwiązania naukowe i innowacyjne, w tym
cyfrowe, usuwające bariery rozwojowe wsi i rolnictwa.
W Polsce obszary wiejskie i tereny rolne zajmują odpowiednio 85% i 52% powierzchni kraju. Wieś zamieszkuje około 15 milionów ludzi – 38% ogółu ludności Polski. Łącznie identyfikowanych jest około 1,4 mln
gospodarstw rolnych. Głównymi sektorami rolnictwa są sektory: mleczarski, zbóż, trzody
chlewnej, drobiu i ogrodnictwa. Rolnictwo w Polsce charakteryzuje się zróżnicowaniem
produkcji i potencjałem ekonomicznym – duży udział gospodarstw o małej wielkości ekonomicznej. Występują istotne dysproporcje w dochodach. Poziom zorganizowania rolników jest niewystarczający.

Publikacje dostępne u doradców w Zespołach Doradców oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
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w domu i w zagrodzie

Czarnuszka, czarne ziarenka o dobroczynnych
właściwościach

Pierwsze wzmianki na temat czarnuszki, nazywanej także czarnym kminkiem, pojawiają się w czasach starożytnych.
W pierwszych wiekach nowej ery była stosowana przez chińczyków do leczenia chorób serca oraz chorób psychicznych. „Czarne złoto” posiada wiele innych drogocennych działań.
Izabela Napiórkowska

Doradca Zespołu Doradców w Ostródzie
Czarnuszka zwana także czarnuchą, czarnym kminem lub złotem faraonów, poc ho dzi z południowo-wschodniej Azji
i Azji mniejszej. Jej
prozdrowotne właściwości były znane
już w starożytności, podobno chętnie
korzystali z jej dobrodziejstwa faraonowie. Stosowana była do leczenia wszelkich chorób z jakimi borykał się człowiek. W naszych czasach została trochę
zapomniana i niedoceniona, ale za sprawą szerzenia wiedzy na temat zdrowego
stylu życia wraca do łask. W chwili obecnej nie ma problemu z zakupem kosmetyków, olejów, których głównym składnikiem jest wspomniana czarnuszka.
Odmiany i charakterystyka
czarnuszki
Czarnuszka jest rośliną o niewielkich
wymaganiach i nie przysparza problemów w uprawie. Najczęściej spotykanymi odmianami są damasceńska i hiszpańska.
Czarnuszka damasceńska (Nigella
damascena), najczęściej wybierana na
rabaty ogrodowe, charakteryzuje się
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pierzastym ulistnieniem. Jej promieniste kwiaty w odcieniach błękitu, różu, bieli i fioletu tworzą dekoracyjne
kępy. Idealnie wpasowuję się w ogrody o charakterze rustykalnym i naturalistycznym.
Czarnuszka hiszpańska (Nigella hispanica), bardziej dekoracyjna niż odmiana damasceńska. Dorasta do 0,5 m i rozkwita bardziej okazałym kwiatem w porównaniu do poprzedniej odmiany.
Wysiewając nasiona w kwietniu-maju
możemy cieszyć się ich widokiem od lipca do końca sierpnia. Po przekwitnięciu
roślina zachowuje swój ozdobny charakter, kwiatostany zamieniają się w owoce.
Jeśli chcielibyśmy cieszyć się jej widokiem
w naszym ogrodzie od wczesnej wiosny
należy dokonać wysiewu nasion wczesną
jesienią. Czarnuszka jest rośliną jednoroczną ze zdolnością do rozsiewania się,
warto mieć to na uwadze przed wprowadzeniem jej do ogrodu. Czarnuszki nie
mają specjalnych wymagań glebowych
i pielęgnacyjnych. Rosną na wszystkich
w miarę przepuszczalnych podłożach,
należy je umiarkowanie nawadniać i wysiewać najlepiej w dobrze nasłonecznionych miejscach, są odporne na choroby
i działanie szkodników, nie straszna im
także susza.

Czarnuszka – skład i działanie
Małe, niepozorne czarne ziarenka
wspomagają nasz układ immunologiczny, wykazują właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne jak również wykazują właściwości antynowotworowe, które nie są w pełni potwierdzone badaniami naukowymi. W składzie nasion znajdują się fosfolipidy, różnorodne kwasy
tłuszczowe, fitosterole, flawonoidy, białka
(osiem z dziewięciu niezbędnych dla nas
aminokwasów), węglowodany, beta-karoten, witamina E (tzw. witamina młodości), mikroelementy, przeciwutleniacze.
Wymienione składniki nie są wszystkimi jakie mieszczą w sobie małe ziarenka.
W składzie czarnuszki znajdują się także alkaloidy, witaminy (A, E, F, B1, B3,
B6), biotyna, cynk, selen, magnez, żelazo, wapń, sód, potas. Dlatego też cieszy
się dużym zainteresowaniem na rynku
kosmetycznym, lecz także produkowana
jest z niej mąka i olej. Ziarna czarnuszki stanowią dodatek wielu dań kulinarnych. Spożywanie ich wpływa korzystnie na układ nerwowy, poprawia samopoczucie oraz kondycję fizyczną. Zalecana dla osób z podwyższonym poziomem cholesterolu, obniża poziom kortyzolu i adrenaliny tym samym zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru i zawału. Wykorzystywana jest także leczeniu
schorzeń górnych dróg oddechowych,
zapalenia oskrzeli i kaszlu. Dzięki zawartym w nasionach olejkom eterycznym oskrzela zwiększają swoją objętość
ułatwiając usunięcie zalegającej wydzieliny. Zaobserwowano, iż czarnuszka jest
skuteczniejsza niż popularny lek przeciwhistaminowy cetyryzyna, nie wywołuje skutków obocznych i przyspiesza leczenie kataru siennego. Osoby chorujące na astmę powinny sięgnąć po czarnuszkę. Badania dowodzą, iż osoby chore stosujące wyciąg z czarnuszki, czy to
w formie doustnej czy w postaci inhalacji, już po kilku aplikacjach odczuwają większy komfort w oddychaniu, znika świszczący oddech.

w domu i w zagrodzie
jach wykorzystywana jest jako zamiennik pieprzy, dodaje potrawom ostrości
i nie podrażnia żołądka. Stanowi doskonały dodatek do mięs, serów, warzyw, pieczywa. W połączeniu z miodem stanowi
doskonałą bazę do przygotowania marynat do mięs grillowanych lub pieczonych,
sprawdzi się także jako odżywcza maseczka na twarz lub lekarstwo na ból gardła.

Prowadzone badania na szczurach
mające na celu sprawdzenie jak stosowanie czarnuszki wpływa na komórki rakowe, dają optymistyczne wyniki. Zawarte
w roślinie substancje redukowały komórki rakowe odpowiedzialne za choroby
piersi, szyjki macicy i okrężnicy. Ponadto badania pokazały, iż działanie czarnuszki hamuje rozwój komórek białaczki oraz chroni organizm poddany radioterapii. Tymochinon jest to substancja zawarta w olejku lotnym nasion czarnuszki, wykazuje on cytotoksyczność, czyli
zwalcza niektóre rodzaje mięsaka i chłoniaka. Co więcej badania dowodzą, iż
podane substancje nie są szkodliwe dla
zdrowych komórek organizmu. Przeprowadzone badania laboratoryjne na szczurach mogą dawać nadzieję, iż w przyszłości będzie można sięgnąć po nasiona
czarnuszki w leczeniu raka u ludzi. Lecz
na tym etapie badań to tylko spekulacje,
niemniej jednak daje to jakiś cień nadziei.
Czarnuszka dla małych i dużych
Najbardziej ,,cenny” jest olej z czarnuszki, jest bardzo polecany do stosowania u dzieci. Wspomaga układ odpornościowy, ułatwia leczenie alergii pokarmowej lub siennej. Regularne podawanie dziecku oleju zmniejsza objawy alergiczne, ich częstotliwość. Wykazuje także
właściwości zwalczające pasożyty, które

są częstym problemem u dzieci w wieku
przedszkolnym. Podawanie profilaktyczne może ustrzec nasze dzieci przed zakażeniem się owsikami lub wszami. Dla dorosłych zalecane jest także picie herbaty
z czarnuszki. Wspomaga ona nasze procesy myślowe i korzystnie wpływa na zapamiętywanie, ma działanie antydepresyjne, wspomaga układ nerwowy. Czarnuszka dobroczynnie wpływa na nasz
organizm poprzez:
n zwiększanie ilości hemoglobiny i erytrocytów,
n hamowanie rozwoju bakterii Helicobacter pylori,
n zwiększanie wydolności płuc,
n zwiększanie gęstości kości,
n poprawę pracy wątroby i nerek,
n korzystne wpływanie na układ rozrodczy,
n wspieranie leczenia anemii,
n podnoszenie poziomu testosteronu,
n regulowanie miesiączkowania,
n zwiększanie wydzielania insuliny,
n zwiększanie zawartości glikogenu
w wątrobie,
n wzmacnianie odporności,
n regulowanie gęstości cukru we krwi.
Jak stosować czarnuszkę?
W ziołolecznictwie stosuje się zmielone nasiona, można przyjmować od 0,5 do
1 łyżeczki dwa razy dziennie lub spożywać w postaci naparu, odwaru, nalewki. W przypadku oleju można go nanieść
bezpośrednio na włosy lub skórę głowy.
Zaleca się aby dorośli spożywali od 2 do
3 łyżeczek oleju dziennie, w przypadku dzieci wystarczy raz dziennie. Ziarna
czarnuszki możemy stosować jako przyprawę do potraw, doskonale sprawdzi się
jako dodatek do deserów, past, zup, sosów.

Czarnuszka mimo, iż jest cennym
składnikiem codziennej diety i pielęgnacji posiada przeciwwskazania do stosowania. Ze względu na powodowanie
skurczy mięśni gładkich macicy nie jest
zalecana kobietom w ciąży, może doprowadzić do przedwczesnego porodu. Może wpływać na przyjmowanie leków na
obniżenie ciśnienia lub moczopędnymi,
nasilając ich działanie może prowadzić
do problemów z dotlenieniem organów
i zawrotów głowy. U osób wrażliwych
na działanie czarnuszki mogą pojawić się
problemy ze strony skórnej (swędzenie,
wysypka, pęcherze). Badania potwierdzają, iż u takich osób pojawia się nadmierna senność po spożyciu czarnuszki.
Przed wprowadzeniem czarnuszki do
swojej diety pamiętajmy aby przyjmować
ją racjonalnie, a w przypadku pojawienia
się jakichkolwiek wspomnianych efektów ubocznych należy ja odstawić, można także skonsultować się z lekarzem.
Źródła:
- https://www.medonet.pl/zdrowie,czarnuszkapochodzenie-i-dzialanie,artykul,1726436.
html
- https://gazetamedycyna.pl/czarnuszka-co-tojest-wlasciwosci-i-zastosowanie-czarnuszki/
- http://www.e-ogrodek.pl/a/jak-uprawiac-rozne-odmiany-czarnuszki-18065.html
- https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/czarnuszka-i-jej-wlasciwoscilecznicze-na-co-pomaga-czarnuszka-aarVQ2-FxiS-x4DZ.html

Czarnuszka w kuchni
Ziarna czarnuszki są gorzkawe w smaku z nutą pikanterii, wydzielają zapach
dopiero po roztarciu. W niektórych kraBieżące Informacje nr 5 [390] n Maj 2022
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Rolniku!
Chcesz sprzedać swoje
produkty?
Konsumencie!
Chcesz kupić polskie produkty
najwyższej jakości?

wejdź na stronę www.polskiebazarek.pl

ogłoszenia kupno-sprzedaż
Sprzedam:

n Sprzedam gospodarstwo rolne wraz z siedliskiem w m. Jeziorko (gm. Pieniężno) o powierzchni ok. 15 ha, stanowiącej łąki i pastwiska oraz stary las o pow. 1,20 ha. Istnieje
możliwość kupna samej ziemi. Tel. 533 410 366.
n Sprzedam ciągnik Ursus 1614 rok 1993 stan bdb., ciągnik zetor 16245 rok 1997 przyczepa hw8011 wywrotka
ładowność 10 ton przyczepa tandem wywrotka ładowność 12 ton, agregat talerzowy uprawowo siewny Vaderstadt rapid szer. 4 metry z nawozem rok 2005, opryskiwacz ciągany pojemność 2500 litrów i 4000 litrów, ładowarkę teleskopową Merlo rok 2007, prasę do balotów
Sipma 120x120 rok produkcji 2013, czyszczalnię Petkus.
Tel. 500 419 229.
n Sprzedam łubin słodki i gorzki czyszczony w workach Big
Bag. Tel. 500 419 229.
n Sprzedam ciągnik rolniczy Zetor 16245 rok prod. 1997, ciągnik
rolniczy Ursus 1634 rok produkcji 1996, ciągnik rolniczy Ursus 1614 rok prod. 1993, opryskiwacz ciągany pojemność 2000 l,
szerokość 18 m, opryskiwacz ciągany pojemność 4000l, szerokość 24 m, ładowarka teleskopowa Merlo rok prod. 2007 wysokość 7 m, agregat uprawowo siewny Vaderstad Rapid talerzowy z nawozem, szerokość 4 m, rok prod. 2005, przyczepa
tandem wywrotka Vaia ładowność 12 t, wywrot do tyłu. Tel.
500 419 229.
n Sprzedam haki do wędzenia wędlin wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Tel. 508 908 069.
n Sprzedam jałówkę rasy Galloway wysokocielną, termin wycielenia 4.11.2021 r. Tel. 604 194 791
n Sprzedam czyszczalnię nasion dokładnego czyszczenia produkcji niemieckiej Petkus K-531 Gigant z sitami (30 szt. w cenie 70
zł/szt, sita w dobrym stanie) oraz instrukcją obsługi czyszczalni, możliwy transport, cena 6600 zł (mała negocjacja) woj. dolnośląskie, gmina Żmigród. Tel. 668 793 926.
n Sprzedam prasę do bel (produkcja WARFAMA), pług pię-

cioskibowy, Cyklop, rozrzutnik czteroosiowy, przetrząsarko-zgrabiarki siedmiorzędowe, przyczepę 4,5 tonową, przyczepę 6 tonową. Gamerki Wielkie, gm. Jonkowo, pow. olsztyński. Tel 660 997 614.

n Sprzedam brony pięciopolowe, lej nawozowy, pług 2-skibowy,
kultywator sprężynowy. Tel. 665 860 868.
n Sprzedam ziemie rolną-40 ha z zabudowaniami: dom, obora,
stodoła, świniarnia, wiata, silosy-2szt. Tel. 506 406 035.
n Sprzedam gęsi tuluskie ze stad zachowawczych. Tel. 604 194 791.
n Sprzedam wycinak do kiszonki, noże ruchome w 100% sprawny, cena 1990 zł. Tel. 601 392 805; 785 392 805.
n Działkę o powierzchni 1,00 ha w miejscowości Bobrowiec, gmina Braniewo. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 678 540.
n Jarlice z dopłatami rasy kamieniecka długowełnista. Józef Nieścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
n Gospodarstwo rolne w m. Wodukajmy (gm. Sępopol) o pow.
12 ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdują się:
dom 1-rodzinny parterowy z poddaszem użytkowym (72 m2),
obora (253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42 m2). Istnieje możliwość kupna samego siedliska (budynki) usytuowane
na pow. gruntów od 0,90 ha do 1,36 ha (jedna bądź dwie działki ewidencyjne) lub samej ziemi ornej w jednym kawałku 9,9 ha
(2 działki ewidencyjne). Tel. 508 323 512.
n Ciągnik PONAR 82A, rok pr. 2004 r., 3600Mth, z TUREM bez
osprzętu, zarejestrowany, ubezpieczony, pierwszy właściciel,
cena 51.000 zł. Tel. 513 447 485.

n Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzętu
I wł. Stan bdb kupiony w kraju u dealera pełny serwis dokumentacja opony oryginał przód 70% tył 90% szerokie ogumienie komplet obciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap.
Tel. 600 096 165.
n Dużą przyczepę kempingową dwuosiową, ciągnik Same Antares II 130 KM Turbo. Rok produkcji 2000. Ciągnik cały w oryginale, sprawny. Stan bardzo dobry. Tel. 512 479 979.
n Rozrzutnik obornika 2-osiowy; siewnik do nawozów Piast (olejak);
śrutownik bijakowy; ciągnik Zetor 6-cylindrowy z przednim napędem; pług Kwerneland 4-skibowy; kosiarkę rotacyjną; żmijkę
do zboża-4 metry lub dmucharkę do zboża; 2 przyczepy 3,5 tonowe do zboża; kombajn Bizon na szerokich kołach; owijarkę do
balotów. Tel. 55 244 81 89 (dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.
n Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zarejestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową, dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.
n Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (sprawną) –
cena 22 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka. Tel. 600 797 360.
n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt do
ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator oraz kopaczkę gwiaździstą 1-rzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.
n Ciągnik Pronar 1221 A, rok prod. 2006, klimatyzacja, przedni
tuz, 1400 MTG, stan idealny. Agregat uprawowo-siewny UNIA
Grudziądz, szerokość robocza 3 m, stan idealny. Gmina Dobre
Miasto. Tel. 698 489 990.
KUPIĘ:
n Kupię czyszczalnię Petkus każdy stan, suszarnię do zboża

przewoźną każdy stan, ciągnik kirowiec, kosiarkę samobieżną pokosówkę Fortschritt każdy stan, hedery do pokosówki. Tel 533 755 977.

n Kupię czyszczalnię do zboża Petkus, stan obojętny oraz suszarnię do zboża przewoźną, kosiarkę pokosową Fortschritt E303/
E302. Tel 500 419 229.
n Kupię ciągnik rolniczy Ursus, Zetor lub MTZ z napędem może
być do remontu i rozsiewacz wapna RCW 507712354. Tel. 507
712 354, Orneta.
n Kupię ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do kukurydzy, rozsiewacz nawozu. Tel. 728 032 907.
n Kupię prasę kostkującą, gm. Świątki. Tel. 516 168 355.
n Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsiewacz nawozu Brzeg, Amazone 1600l, sadzarkę talerzową do
ziemniaków i kosiarko-rozdrabniacz. Tel. 795 807 728.
n Kupię Bizon Rekord – BF, Claas, sortownik do ziemniaków,
pług obrotowy Kverneland, Famarol, siewnik lub agregat siewny, opryskiwacz ciągany na kołach Pilmet. Tel. 511 924 809.
n Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formownicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.
n Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siewnik zbożowy, ciągnik Zetor i przyczepę Pronar. Tel. 790 318 118.
n Rozsiewacz Amazone, pług Kverneland Amarol 4-skibowy,
opryskiwacz Pilmet ciągany od 2-2,5 tys. l i kosiarkę bijakową.
Tel. 511 924 809.
n Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ursus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
n 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.
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Krzyżówka
1.

1. Bodziec, motyw

2.

2. Blisko spokrewniony z kapustą polną
3.

3. Bardzo młody koń
4. Ruchoma zastawka w budowli na rzece

4.

5. Teren z ustawionymi ulami

5.

6. Również zamachowe

6.
7.

7. Stolica Ukrainy

8.

8. Daje czemuś początek lub jest podstawą istnienia czegoś
9. „Złoto Syberii”

9.

10. Moc, siła

10.

11. Powszechny ludności

11.

12. Mieszaniec zbóż z wiechlinowatych

12.

13. Państwo lub infekcja

13.

14. Aktywny składnik ostropestu

14.
15.
16.
17.

15. W nawigacji kurs inaczej
16. Kontynent lub postać Sienkiewicza
17. Przed nowymi zbiorami do pierwszych żniw

18.

18. W literaturze strofa złożona z ośmiu wersów
19.

19. Drynda

20.

20. Zabezpieczenie, rękojmia

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 31 maja 2022 r. Adres: „Bieżące Informacje”,
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.
Adresy Zespołów Doradców:

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2022 r.

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

reklama na okładce kolor:

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

			 n		 II, III str. – 1 540 zł brutto

n Działdowo, ul. Polna 6, tel. (23) 696 19 75

			 n		 IV str. – 1 845 zł brutto

n Elbląg, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36
• Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04
n Ełk, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67
n Giżycko, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99
n Gołdap, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57
n Iława, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73
• Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22
n Kętrzyn, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem),
tel. (89) 751 30 93
n Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10
n Mrągowo, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51
n Nowe Miasto Lubawskie, ul. Jagiellońska 24d,
tel. (56) 474 21 88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
reklama wewnątrz numeru kolor:
n		 format A4 – 1 230 zł brutto
n		 format 1/2 A4 – 770 zł brutto
n		 format 1/4 A4 – 615 zł brutto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
artykuł sponsorowany format A4 – 923 zł brutto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:
n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4
					 – 770 zł brutto
			 n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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

					 od 2 do 8 stron – 1 540 zł brutto

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

			 n		 Kartka A3 złożona do formatu A4

n Olsztyn

					 od 8 do 16 stron – 2 306 zł brutto

• Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59
n Ostróda, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24
• Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61
n Pisz, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33
n Szczytno, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59
n Węgorzewo, Plac Wolności 1B , tel. (87) 427 12 21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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!

REKLAMUJ SIĘ

U NAS!!!

Cennik reklam
Reklama na okładce kolor:
• II, III str.
• IV str.

– 1 540 zł
– 1 845 zł

Reklama wewnątrz kolor:
• format A4
• format 1/2 A4
• format 1/4 A4

– 1230 zł
– 770 zł
– 615 zł

Artykuł sponsorowany: format A4 kolor – 923 zł netto

Ceny reklam zawierają podatek VAT
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.

Zachęcamy rolników do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń drobnych!!!

APLIKACJA ODR OLSZTYN

NA URZĄDZENIA MOBILNE
Aplikacja ODR Olsztyn została stworzona przez Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie z myślą
o rolnikach z województwa warmińsko-mazurskiego.
Dzięki aplikacji ODR Olsztyn:

n umówisz się na spotkanie z Doradcą WMODR w swoim gospodarstwie
lub w siedzibie Doradcy,
n zgłosisz chęć udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez WMODR,
n zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia agrofagów w Twojej okolicy
(jeśli na terenie Twojego powiatu prowadzony jest monitoring agrofagów),
n będziesz miał dostęp do najświeższych informacji z branży rolniczej,
n dostaniesz powiadomienie o zbliżających się terminach upływu atestu opryskiwacza
oraz polis ubezpieczeniowych maszyn, narzędzi i nieruchomości,
n weźmiesz udział w konkursach wiedzy rolniczej, a także wyrazisz swoją opinię w ankietach.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z TWOIM DORADCĄ WMODR
Aplikacja możliwa jest do pobrania bezpłatnie

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

