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Rolnikom, działaczom samorządowym, związkowym,
pracownikom obsługi rolnictwa, młodzieży wiejskiej
oraz wszystkim czytelnikom „Bieżących Informacji”
najserdeczniejsze życzenia
pogodnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
zdrowia, radości i wiosennego nastroju
składa

Dyrekcja i pracownicy WMODR
z siedzibą w Olsztynie

Zdrowych, spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkiej Nocy,
radosnego nastroju,
serdecznych spotkań z najbliższymi
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności
życzą

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Proszę przyjąć życzenia
zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Niech to najstarsze i najważniejsze
chrześcijańskie święto
przyniesie duchowe wzbogacenie,
wiosenny nastrój oraz radosne spotkania
w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
błogosławi szczęściem, zdrowiem
i wszelką pomyślnością.

Bernadeta Hordejuk
Przewodnicząca
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Z okazji świąt Wielkanocy
życzymy Państwu odrodzenia dostatku w domach i na polach.
Niech kolorowe pisanki ozdabiają suto zastawione stoły,
a zasiane ziarno wzrasta dobrym plonem.
Wesołego Alleluja!

Dyrekcja i Pracownicy
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
wszystkim rolnikom, ich rodzinom oraz pracownikom
instytucji działających na rzecz rolnictwa,
szczere życzenia radości płynącej
od Chrystusa zmartwychwstałego,
pogody ducha oraz czasu przepełnionego wiarą, nadzieją
i miłością aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości,
składa

Dyrekcja Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie
wraz ze współpracownikami

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki

z życia WMODR

Z życia WMODR

mgr Małgorzata Micińska-Wąsik
I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

|

XI Wiosenne Targi Ogrodnicze
„Pamiętajcie o ogrodach”
Targi odbędą się na terenie siedziby WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 w dniach 27-28 kwietnia br. W programie targów zaplanowano prezentację: roślin i artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych;
maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej; zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów; instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii; nawozów i środków ochrony roślin; rękodzielnictwa; instytucji i organizacji rolniczych działających na rzecz rolnictwa
i szkół rolniczych. Zapraszamy Wystawców i Zwiedzających do udziału w targach. Komisarzem targów jest Magdalena Pusz, tel. 665 991 329.

|

Zapraszamy do udziału w formach
szkoleniowych organizowanych przez
WMODR z siedzibą w Olsztynie
Na terenie wszystkich powiatów województwa odbywają się szkolenia w formach wiejskich, gminnych i powiatowych poświęcone zagadnieniom produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochronie
środowiska, pomocowym środkom finansowym przeznaczonym na rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich, a także aspektom organizacyjnym gospodarstwa rolnego; informacje o tematyce, terminach i miejscach spotkań można uzyskać u Doradców Gminnych, na stronie
internetowej Ośrodka oraz aplikacji na telefony komórkowe o nazwie ODR Olsztyn. Szczególnej Państwa uwadze polecamy konferencję „Innowacje w ogrodnictwie” w dniu 2 kwietnia 2019 r. w Gościńcu Warmińskim w Ornecie. Kontakt
do organizatora bezpośredniego – Magdalena Pusz, tel. 665 991 329, a także seminarium „Formalnoprawne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej” 12 kwietnia 2019 r. w siedzibie Oddziału WMODR w Olecku, kontakt – Maria Kapuścińska, tel. 665 892 311.

|

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony
Środowiska i BHP w Rolnictwie
Zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat
z województwa warmińsko-mazurskiego prowadzące, bądź zamierzające prowadzić gospodarstwo rolne, do udziału
w Olimpiadzie. Etapy powiatowe prze-

prowadzają Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (PZDR) w okresie 15
marca – 5 czerwca br. Finał wojewódzki odbędzie się w siedzibie WMODR
w Olsztynie w dniu 19 czerwca br. Regulamin Olimpiady dostępny jest w siedzibie WMODR oraz w siedzibach PZDR.

|

Trwa kampania składania wniosków
o płatności za 2019 rok
Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW są składane
w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej
poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
www.arimr.gov.pl. Rolnik ubiegający się
o przyznanie płatności zobowiązany jest
do złożenia wniosku w okresie od 15
marca do 15 maja br. Jeśli wniosek złożony zostanie po 15 maja br., ale nie później niż do dnia 10 czerwca br., za każdy
dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1 proc.
Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa oraz usług wypełniania
wniosków przez doradców WMODR.

|

Nabór wniosków w ramach PROW
na lata 2014-2020
n „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” oraz „Rolnictwo ekologiczne” – termin naboru: 15 marca-15 maja 2019 r.

n „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – termin naboru: 15 kwietnia-31 maja 2019 r.
Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych
działań PROW na lata 2014-2020 oraz
z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych
przez pracowników WMODR z siedzibą w Olsztynie, Oddziału w Olecku
oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

|

„Perspektywy dla mieszkańców
obszarów wiejskich”
To tytuł dwóch konferencji, które odbyły się w siedzibie WMODR w Olsztynie w dniach 20 i 21 marca 2019 r. Konferencje zorganizowane z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w których
udział wzięli przedstawiciele 13 Ministerstw: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Infrastruktury, Obrony Narodowej, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Sportu i Turystyki, Inwestycji i Rozwoju, Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Zdrowia, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Cyfryzacji,
przedstawiając swoją ofertę dla obszarów
wiejskich i ich mieszkańców. W konferencjach uczestniczyli starostowie, burmistrzowie i wójtowie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. Materiały pokonferencyjne dostępne są w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie Prezydenta RP.
Bieżące Informacje nr 4 [356] n Kwiecień 2019
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z życia samorządu województwa

Na Warmii i Mazurach
budujemy i modernizujemy lokalne drogi

Ponad 32 mln zł powędrowało do kolejnych gmin w regionie na budowę i modernizację dróg lokalnych. W siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisano umowy na realizację 28 projektów.
W Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych” dostępny limit środków dla
województwa warmińsko-mazurskiego
wynosi ok. 134,6 mln zł.
– Drogi gminne, drogi powiatowe to
jest taki kręgosłup komunikacyjny umożliwiający dobry rozwój miejscowości, regionu – mówił Gustaw Marek Brzezin,
marszałek województwa. – W związku
z ogromną potrzebą poprawy infrastruktury drogowej w województwie warmińsko-mazurskim samorządom lokalnym zostało
zagwarantowane 31,2 mln euro na dofinansowanie budowy, przebudowy lub zmiany
nawierzchni dróg powiatowych, gminnych
i wewnętrznych. Nowe i wyremontowane
drogi ułatwią dojazd do instytucji kultury, ośrodków zdrowia, szkół czy urzędów.
Te inwestycje przyniosą korzyści nie tylko
mieszkańcom obszarów wiejskich, ale także wielu inwestorom i licznie odwiedzającym nasz region turystom.

W ramach pierwszego naboru, który
zakończył się w 2016 roku, zawarto 182
umowy. Dzięki temu zostało przebudowanych 181 km dróg gminnych, 106 km
dróg powiatowych oraz 13 km dróg wewnętrznych. Po rozstrzygniętych przetargach łączna kwota oszczędności przekroczyła 31,5 mln zł. W wyniku ogłoszonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
wpłynęły 92 wnioski na łączną kwotę 108
mln zł, 42 wnioski uzyskały pozytywną ocenę i odpowiednią liczbę punktów.
Ostatecznie na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy w ramach
operacji typu „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” znalazło się 40 inwestycji na kwotę ok. 44,6 mln zł. W pierwszej
kolejności zostało zawartych 28 umów, 12
pozostałych przedsięwzięć umieszczono
na liście rezerwowej.
Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi
urządzeń. O dofinansowanie ubiegać się
mogły gminy, związki międzygminne,
powiaty oraz związki powiatów.

– Podstawa to infrastruktura, m.in.
drogowa – podkreślił Jan Kasprowicz,
wójt gminy Gietrzwałd, który podpisał
umowę na dofinansowanie przebudowy ul. Różanej w Sząbruku.
W gminie Purda remontu doczekają
się drogi gruntowe Purdka-Marcinkowo,
Silice i Ostrzeszewo. – Mieszkańcy czekali
na te remonty. Dzisiaj też czekają, aż podpiszę
tę umowę – mówiła Teresa Chrostowska,
wójt gminy Purda. – To dla nas duża radość.
Nowa droga powstanie też w Radomnie w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
– W ramach inwestycji zostanie także wykonane odwodnienie tej drogi i oświetlenie –
wyjaśniał wójt gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski.
W najbliższym czasie będą przebudowane lokalne drogi w powiatach oleckim i piskim oraz w gminach: Jeziorany,
Reszel, Piecki, Nowe Miasto Lubawskie,
Gietrzwałd, Jonkowo, Biała Piska, Świątki, Miłakowo, Miłomłyn, Małdyty, Iłowo-Osada, Lidzbark, Grunwald, Kurzętnik,
Mrągowo, Kętrzyn, Ruciane-Nida, Purda,
Korsze, Iława, Giżycko, Kruklanki, Pozezdrze, Kowale Oleckie, Rozogi.

28 umów na kwotę ponad 32 mln zł zostało podpisanych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
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z życia ARiMR

ARiMR udziela pomocy producentom świń
Afrykański pomór świń jest śmiertelną, zakaźną oraz zaraźliwą chorobą świń oraz dzików. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy producentom świń, którzy zaprzestali ich produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa.
Leszek Potorski

Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
W związku z pogarszającą
się sytuacją na rynku trzody
chlewnej w ramach tzw. pomocy krajowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdrożyła:
q Pomoc finansową dla producentów świń w związku z ASF;
q Nieoprocentowaną pożyczkę dla producentów świń na
obszarze ASF na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych;
q Pomoc finansową na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta trzody chlewnej z terenu ASF dla producentów trzody chlewnej w postaci nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, a także pomoc finansową na wyrównanie
kwoty dochodu uzyskanej przez producenta świń, utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku
ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.
Afrykański pomór świń (ASF) jest śmiertelną, zakaźną oraz zaraźliwą chorobą świń i dzików. Mimo że nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka, to powoduje bardzo duże straty ponoszone przez
właścicieli świń oraz producentów mięsa wieprzowego. ASF występuje w Polsce od lutego 2014 r. Głównym rezerwuarem tej choroby w środowisku są dziki. Dynamiczny wzrost ich zachorowań obserwuje się od 2018 r. na terenie czterech województw:
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Podejmowane są różnorakie działania mające na celu skuteczną walkę z wirusem ASF, ograniczenie jego rozprzestrzeniania się i zwiększenie bezpieczeństwa epizootycznego populacji
świń. Należą do nich m.in.: przestrzeganie zasad bioasekuracji, sanitarny odstrzał dzików, likwidacja ognisk choroby wśród świń.
ARiMR udziela pomocy producentom świń, którzy zaprzestali ich produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym decyzją administracyjną przez powiatowego lekarza weterynarii na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt lub zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt w związku z wystąpieniem ASF.
Kwota pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń
utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz,
jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta, i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni obowiązywania zakazu w danym roku kalendarzowym. Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Producenci rolni prowadzący produkcję trzody chlewnej na
ściśle określonym obszarze, objętym obostrzeniami w związku z występowaniem ASF, mogą także ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej w ramach nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych. Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na określonych obszarach. Do kwoty zobowiązań cywilnoprawnych nie wlicza się odsetek. Ponadto przeznaczenie pożyczki nie obejmuje zobowiązań cywilnoprawnych na
rzecz budżetu środków europejskich. Pożyczka jest udzielana
maksymalnie na 10 lat, a za jej udzielenie agencja nie pobiera
żadnych opłat. Pomocą państwa są nieopłacane przez pożyczkobiorców odsetki od udzielonej pożyczki. Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Do zobowiązań cywilnoprawnych należą przykładowo:
n zobowiązania z tytułu umów sprzedaży, kredytu lub pożyczek,
n opłaty z tytułu sprzedaży (poboru) wody, energii lub odbioru ścieków,
n opłaty na rzecz spółek wodnych,
n opłaty z tytułu umów ubezpieczeniowych,
n zobowiązania z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości.
Wniosek o udzielenie pożyczki producent świń będzie składał
w biurze powiatowym agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta świń, nie później
niż w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń w handlu świniami na wyznaczonych obszarach.
Oprócz tego, w ramach pomocy na wyrównanie kwoty dochodu, ARiMR udziela pomocy finansowej producentom trzody chlewnej, którzy utrzymywali bądź utrzymują te zwierzęta
w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.
Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta trzody chlewnej:
n ze sprzedaży od 1 lipca 2017 r. świń z siedziby stada położonej na określonym terenie,
n w 2017 r. w związku z wprowadzeniem w tym roku, na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zakazu przemieszczania
świń lub obrotu świniami na obszarze zapowietrzonym lub
zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na którym znajduje się siedziba stada producenta trzody chlewnej.
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać
w biurach powiatowych agencji właściwych ze względu na
miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń na formularzu opracowanym przez agencję.
Bieżące Informacje nr 4 [356] n Kwiecień 2019
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z życia KOWR

Monitorowanie produkcji i zbytu
surowca tytoniowego
Polska należy do grypy pięciu największych producentów tytoniu w Unii Europejskiej. W naszym kraju uprawa
tytoniu prowadzona jest głównie w województwach wschodnich i południowych, z reguły w niedużych rodzinnych
gospodarstwach rolnych.
mgr Grzegorz Kierozalski

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie
Monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbytem
surowca tytoniowego ma na celu
uszczelnienie obrotu surowcem tytoniowym w Polsce. Mechanizm ten
realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 października
2017 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2216).
Na podstawie powyższych przepisów każdy producent surowca tytoniowego, który został wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego, zobowiązany jest przekazać do
dyrektora Oddziału Terenowego KOWR, który wydał decyzję
w sprawie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego, informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego.
Informacja musi zawierać dane dotyczące m.in.: powierzchni
i lokalizacji uprawy tytoniu, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych, masy surowca zniszczonego.
Uwaga! Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego
należy składać w terminie do dnia 15 maja każdego roku.
Producent surowca tytoniowego składa Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego do dyrektora OT KOWR
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo
siedzibę producenta rolnego. Obowiązek informacyjny dotyczy
każdego, kto będąc producentem surowca tytoniowego, prowadził w danym roku sprawozdawczym działalność objętą wpisem do rejestru producentów surowca tytoniowego.
W przypadku konieczności zmiany danych zawartych w informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego producent
surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do dyrekto-
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ra właściwego OT KOWR korektę informacji w terminie 30 dni
od dnia zaistnienia zmiany.
Niedopełnienie obowiązku złożenia corocznej informacji
o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, przekazywanie jej
po terminie, składanie informacji niepełnych lub niezgodnych
ze stanem faktycznym może skutkować karą grzywny.
Uprawę i zbyt tytoniu może prowadzić tylko i wyłącznie
producent rolny wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego prowadzonego przez dyrektora oddziału terenowego
KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę producenta rolnego. Nowy producent rolny,
który zamierza rozpocząć uprawę tytoniu, produkcję lub zbyt
surowca tytoniowego, powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności, w każdym dowolnym
momencie roku. Przed złożeniem wniosku producent zobowiązany jest uzyskać w ARiMR numer rejestracyjny w ewidencji
producentów (numer EP). Sankcją za uprawę tytoniu bez wpisu do rejestru będzie natychmiastowe zniszczenie uprawy tytoniu na koszt prowadzącego uprawę.
Nabywcy surowca tytoniowego, o których mowa w art. 9b
ust. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1114 j.t.), są zobowiązani do 30 czerwca
każdego roku kalendarzowego, przekazać do dyrektora generalnego KOWR informację o nabyciu surowca tytoniowego
dotyczącą m.in. masy suszu tytoniowego pochodzącego z poprzedniego roku zbiorów skupionego od producentów surowca tytoniowego.
Szczegółowe informacje w zakresie obowiązków wynikających z ustawy dla producentów surowca tytoniowego oraz
nabywców surowca tytoniowego, warunki udziału w mechanizmie oraz formularze wniosków i dokumentów składanych do KOWR są dostępne na stronie internetowej www.
kowr.gov.pl w zakładce Interwencja/Tytoń lub w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, ul Głowackiego 6,
tel. 89 524 88 81.

z życia OSChR

Skutki nadmiernego zakwaszenia gleb
Zakres pH większości gleb uprawnych w Polsce wynosi od 4,0 do 7,5. Rośliny uprawne mogą rozwijać się prawidłowo,
a w wyniku tego wydawać plon o odpowiedniej wysokości i jakości jedynie wtedy, gdy odczyn gleby będzie zgodny z ich
wymaganiami.
dr inż. Mariusz Brzeziński

Kierownik Działu Laboratoryjnego Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie
Powszechnie przyjmuje się, że dla większości roślin rolniczych
uprawianych w Polsce optymalny zakres pH wynosi 5,5-7,5. Jak
jednak wynika z tabeli 1 uprawa roślin silnie reagujących na zakwaszenie gleby (pszenica, jęczmień, kukurydza, rzepak, buraki cukrowe), nawet na glebach o pH 5,7 (czyli glebach o odczynie lekko kwaśnym) skutkuje znaczną kilkudziesięcioprocentową
obniżką plonu. Z badań prowadzonych przez Okręgowe Stacje
Chemiczno-Rolnicze wynika, że w województwie warmińsko-mazurskim udział gleb nadmiernie zakwaszonych, czyli o pH
poniżej 5,5, przekracza 40 proc. (Lipiński, 2015).
Tabela 1. Wpływ odczynu gleby na plonowanie
roślin (Spiak, 2015)

Seradela
Jęczmień
Kukurydza
Owies
Koniczyna czerwona
Żyto
Buraki cukrowe
Pszenica
Rzepak

Plon względny
w zależności od pH gleby
4,7
77
0
2
65
12
68
0
2
24

5,0
93
23
9
79
21
76
2
49
73

5,7
100
80
42
80
53
100
49
93
83

6,8
98
95
100
100
98
98
98
100
100

7,5
95
100
100
93
100
92
100
95
93

Czym jest spowodowane obniżenie plonowania roślin na
glebach nadmiernie zakwaszonych? Ogólnie można stwierdzić,
że nieodpowiednimi właściwościami chemicznymi, fizycznymi
i biologicznymi gleby decydującymi o jej żyzności i dostępności
składników pokarmowych.
W glebach nadmiernie zakwaszonych (o odczynie bardzo
kwaśnym i kwaśnym) z glinokrzemianów do roztworu glebowego uwalniany jest glin wymienny. Jest to forma najbardziej
przyswajalna i toksyczna dla roślin. Toksyczne działanie tej formy glinu na rośliny polega przede wszystkim na negatywnym
oddziaływaniu na system korzeniowy roślin. W wyniku tego
znacznie zmniejsza się obszar, z którego system korzeniowy rośliny pobiera wodę oraz składniki pokarmowe. Dlatego też negatywne skutki nadmiernego zakwaszenia nasilają się szczególnie
w okresach suszy i rolnicy, częściowo błędnie, tłumaczą je niedoborem wody. Glin wymienny odpowiada również za zmniejszenie przyswajalności fosforu wskutek powstawania fosforanów glinu, które w miarę upływu czasu przybierają formy kryTabela 2. Wykorzystanie składników staliczne, z których fosfor jest
pokarmowych przez rośliny w zależno- trudno dostępny (tab. 2). Prości od odczynu gleby (w %) (Spiak, 2015) cesowi temu ulega fosfor dopH Azot Fosfor Potas starczany w nawozach mineralnych, np. w postaci super4,5
30
23
33
fosfatu lub fosforanu amonu.
5,0
53
34
52
5,5
6,0
7,0

77
89
100

46
52
100

77
100
100

W glebach kwaśnych następuje również zmniejszenie aktywności mikroorgani-

zmów rozkładających substancję organiczną (obecną np. w nawozach naturalnych i resztkach pożniwnych) (tab. 3).
Tabela 3. Optymalny odczyn dla wybranych drobnoustrojów (Hołubowicz-Kliza 2006)

Drobnoustroje
Amonifikatory
Denitryfikatory
Nitryfikatory
Uruchamiające P

Odczyn pH optymalny
6,2-7,0
7,0-8,0
6,5-7,2
6,5-7,5

Powyżej wymieniono tylko główne skutki zakwaszenia gleb.
Należy również wymienić inne skutki tego negatywnego procesu, tj.:
n słabsze wykorzystanie azotu w wyniku obniżenia intensywności procesu nitryfikacji,
n zwiększenie mobilności metali ciężkich, które oddziałują toksycznie na rośliny,
n ograniczenie dostępności niektórych mikroelementów takich
jak bor i molibden.
Rośliny uprawiane na glebach kwaśnych nie tylko dają niższe
plony, ale są również gorszej jakości. Wśród przykładów należy
podać m.in. mniejszą zawartość składników mineralnych w paszy czy też mniejszą zdolność kiełkowania ziemniaków uprawianych na glebach kwaśnych oraz zakłócenie stosunku między przyswajalnymi formami składników pokarmowych, np.
stosunek Ca+Mg do K.
Uregulowanie odczynu gleb w Polsce pozwoliłoby na wzrost
plonów roślin uprawnych o 10-15 proc. (zgodnie z szacunkami
podawanymi przez IUNG-PIB) (Spiak, 2015).
Aby prawidłowo dokonać odkwaszenia gleby, należy przede
wszystkim w warunkach laboratoryjnych, np. w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych, dokonać pomiaru pH gleby, a następnie zastosować wapno w odpowiednich dawkach, w zależności od określonych w laboratorium potrzeb wapnowania
(zgodnie z tab. 4).
Tabela 4. Dawki nawozów wapniowych w tonach CaO na 1 ha (Jadczyszyn, 2015)

Potrzeby wapnowania
Kategoria agronomiczna gleb konieczne potrzebne wskazane ograniczone
Bardzo lekkie
3,0
2,0
1,0
Lekkie
3,5
2,5
1,5
Średnie
4,5
3,0
1,7
1,0
Ciężkie
6,0
3,0
2,0
1,0
Źródła:
- Jadczyszyn T i in. 2015. Zalecenie nawozowe. Instrukcja upowszechnieniowa. Nr 207. ss. 23.
- Hołubowicz - Kliza G. 2006. Wapnowanie gleb w Polsce. Instrukcja
upowszechnieniowa. Nr 128. IUNG-PIB, Pulawy, 98, ss. 112
- Lipiński, 2015. Stan zakwaszenia gleb w Polsce. Agrolider, 2 (27), 29-32
- Spiak Z. 2015. Potrzeby i sposoby regulacji odczynu gleby. Agrolider, 2 (27), 24-28
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w polu i na łące

Nawożenie mineralne buraka cukrowego
Burak cukrowy jest gatunkiem rośliny o specyficznych wymaganiach żywieniowych, gdyż wytwarza dużą biomasę, co wiąże się z intensywnym pobieraniem składników pokarmowych. Oznacza to, że uprawa buraków jest
możliwa wyłącznie na stanowiskach zasobnych w makro- i mikroelementy.
inż. Tadeusz Treska

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Elbląg
W technologii nawożenia roślin z reguły najwięcej uwagi poświęca się składnikom podstawowym (NPK), natomiast dużo mniejsze znaczenie przypisuje się tzw.
pierwiastkom drugorzędnym (Ca, Mg, Na,
S) i śladowym (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).
Jest to poważny błąd, ponieważ prawo minimum ma zastosowanie do wszystkich
niezbędnych składników odżywczych
niezależnie od tego, do jakiej grupy dany
pierwiastek formalnie został przydzielony.
Zatem niedobór obojętnie którego z nich
będzie stanowił o wykorzystaniu i efektywności pozostałych. W praktyce oznacza to, że azot, fosfor i potas to zdecydowanie za mało, aby mówić o zrównoważonym i efektywnym nawożeniu. A tylko
takie nawożenie zapewni opłacalne plony
i będzie bezpieczne dla środowiska.
Azot (N) jest najbardziej plonotwórczym makroskładnikiem w uprawie
buraka cukrowego. Nawożenie samym
azotem nie daje jednak żadnej gwarancji
uzyskania dużego plonu o wysokiej jakości. Funkcja plonotwórcza azotu w uprawie buraka cukrowego sprowadza się
do produkcji masy organicznej. Zarówno niedobór, jak i nadmiar azotu wywołuje określone skutki produkcyjne roślin.
W fazie wzrostu wegetatywnego buraków brak azotu przejawia się spowolnieniem wzrostu liści, a w następstwie korzeni. Natomiast nadmiar azotu w burakach powoduje: dynamiczny przyrost
masy liściowej, ograniczenie tempa wzrostu korzenia spichrzowego, spadek akumulacji cukru w korzeniach, wzrost zawartości melasotworów, głównie azotu
alfa-aminowego oraz spadek produkcji
cukru z plantacji.
Nawożenie azotem jest trudnym zadaniem agrotechnicznym, a jego optymalizacja wymaga w pierwszej kolejności realnego oszacowania plonu oraz pomiaru
ilości azotu mineralnego w glebie przed
ruszeniem wegetacji. Zadaniem każdego
producenta powinno być dopracowanie
takiej agrotechniki, która umożliwi maksymalnie wykorzystanie azotu i zapewni
uzyskanie plonu o dobrej jakości.
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Fosfor (P) jest wymieniany jako pierwiastek krytyczny w bilansowaniu potrzeb pokarmowych, ponieważ rośliny dobrze nim odżywione są bardziej
wytrzymałe na stres, mniej podatne
na choroby i w rezultacie lepiej plonują. Ochronna rola fosforu sprowadza się
w zasadzie do funkcji tego pierwiastka
w procesach wzrostu rośliny, wśród których kluczową rolę odgrywają wiązania
energetyczne oraz wpływ na wzrost korzeni. Skutki głodu fosforowego u roślin
występują tym silniej, im gleba jest mniej
zasobna w fosfor, bardziej kwaśna oraz
w przypadku jednostronnego nawożenia azotem.
O zapotrzebowaniu rośliny w fosfor
(zakładając optymalne warunki wodne)
decyduje jego zawartość w glebie – im
mniejsza, tym większy system korzeniowy roślina musi wytworzyć, aby pokryć
swoje potrzeby metaboliczne. Zatem im
mniejszy system korzeniowy rośliny, tym
większe wymagania względem stężenia
fosforu w roztworze glebowym. Burak
cukrowy uważany jest za roślinę najbardziej wrażliwą na niedobór fosforu.
Charakterystyczne objawy niedoboru fosforu przejawiają się w następujący sposób:
n ciemnozielona barwa liści starszych;
n sztywny strzelisty pokrój roślin – wyprostowane ogonki i blaszki liściowe;
n przy silnym niedoborze purpurowo-czerwone przebarwienia;
n zahamowanie wzrostu i karłowaty
wygląd roślin.
Potas (K) jest składnikiem, który
znacznie przewyższa poziom pobrania
azotu przez buraki cukrowe. Pierwiastek
ten jest gwarantem wysokich plonów korzeni i cukru. Powszechnie uważa się go
za składnik pokarmowy chroniący rośliny uprawne przed stresami i to zarówno naturalnymi, jak i spowodowanymi
aktywnością człowieka, w tym złą agrotechniką. Odgrywa główną rolę w przebiegu podstawowych procesów metabolicznych i fizjologicznych w roślinie. Racjonalna uprawa buraka cukrowego wy-

maga zwrócenia uwagi na kilka z nich,
a mianowicie na: fotosyntezę, transport
cukrów, regulację aktywności komórek
szparkowych i zużycia wody, aktywację
enzymów roślinnych. Jony potasu wpływają hamująco na straty wody w procesie
transpiracji. Składnik ten odgrywa ważną
rolę w wielu procesach metabolicznych
rośliny, szczególnie duży wpływ wywiera na wytwarzanie i przekształcanie węglowodanów, aminokwasów i białek oraz
współdziała w procesie asymilacji. Niedobór potasu zwalnia szybkość transportu
cukrów w roślinie, a tym samym zmniejsza szybkość jej wzrostu. Szybko rozwijające się rośliny lepiej wykorzystują energię słoneczną, a tym samym efektywniej
przetwarzają składniki pokarmowe pobrane z gleby i nawozów najpierw w liście, a następnie w cukier.
Dobra plantacja kończy wzrost masy liściowej na przełomie lipca i sierpnia. Każde przedłużenie fazy wzrostu
liści prowadzi do spadku plonu korzeni
i pogorszenia ich jakości technologicznej. Głębszy system korzeniowy, pozostający w kontakcie z wilgotnymi warstwami gleby, umożliwia wykorzystanie
przez roślinę rezerw wody, zwłaszcza
w fazach intensywnego wzrostu, a także
w okresach suszy atmosferycznej. Badania wykazały, że w warunkach dobrego
zaopatrzenia w potas, rośliny w mniejszym stopniu cierpią na niedostatek wody w warunkach suszy.
Wapń (Ca) sprzyja utrzymaniu optymalnego odczynu gleby. Kwasowość gleby wpływa istotnie m.in. na aktywność
toksycznego glinu, decyduje o przyswajalności fosforu, kationów zasadowych (K,
Ca, Mg) oraz makroskładników. Zakwaszenie gleby jest procesem ciągłym i wynika zarówno z naturalnych przyczyn
środowiskowych, jak i z działalności człowieka. Stąd też gleby wymagają systematycznego wapnowania. Wapno nawozowe
odgrywa zupełnie inną rolę niż pozostałe nawozy mineralne, których podstawową rolą jest dostarczenie roślinie niezbędnych składników pokarmowych.

w polu i na łące
Głównym celem wapnowania jest neutralizacja nadmiernej kwasowości gleby, natomiast drugorzędnym dostarczenie wapnia, jako składnika pokarmowego. Problem niedoboru wapnia nie wynika z braku tego składnika w glebie, ale
z obecności toksycznych dla roślin związków glinu, które ujawniają się w warunkach silnego zakwaszenia. Obecność aktywnego glinu w roztworze glebowym
niekorzystnie wpływa na system korzeniowy roślin, który ulega silnej redukcji zarówno w kierunku pionowym,
jak i poziomym. W konsekwencji roślina nie jest w stanie pobrać w odpowiednim czasie dostatecznej ilości składników pokarmowych, przez co jest niedożywiona i podlega bardzo silnej presji
niekorzystnych czynników środowiskowych. Dodatkowo płytki system korzeniowy wzmaga wymywanie pierwiastków odżywczych z gleby, gdyż nie może ich pobrać z głębszych warstw, dokąd przemieściły się wraz z wodą opadową. Dlatego gleby nadmiernie zakwaszone w pierwszej kolejności wymagają wapnowania, ponieważ tylko w warunkach optymalnego odczynu nawożenie mineralne może być efektywne. Zabieg ten najlepiej wykonać pod przedplon
dla buraka. Optymalny odczyn dla buraka powinien zawierać się w przedziale pH 6,0-7,0.
Magnez (Mg) jest centralnym składnikiem chlorofilu i warunkuje proces fotosyntezy, który determinuje wszystkie
funkcje życiowe w roślinie. Dobre odżywienie magnezem zwiększa zawartość cukru w korzeniach, a jednocześnie
zmniejsza zawartość azotu alfa-aminowego, a przez to zwiększa plon cukru
z hektara. Poza tym magnez wpływa na
wzrost systemu korzeniowego, stymuluje
pobieranie innych składników pokarmo-

wych oraz zwiększa efektywność działania azotu, głównego składnika plonotwórczego. Podobnie jak w przypadku
potasu i fosforu należy dążyć, poprzez
systematyczne nawożenie doglebowe, do
zapewnienia co najmniej średniej zasobności gleby w magnez.
Najczęściej niedobory magnezu obserwuje się na glebach lekkich i kwaśnych.
Wynika to głównie z wysokiej podatności tego pierwiastka na wymywanie, które nasila się w warunkach niskiego odczynu. Na glebach kwaśnych i o niskiej
zawartości w magnez, przy okazji wapnowania należy około 30-50 proc. dawki
nawozu zastosować w formie wapna magnezowego. Jest to najtańszy i najprostszy
sposób uzupełniania zasobów magnezu w glebie. Na glebach ubogich w magnez, ale o optymalnym odczynie zaleca
się przed siewem doglebowo zastosować
30-50 kg Mg w postaci kizerytu.
Siarka (S) jest aktywatorem enzymów
odpowiedzialnych za wydajność fotosyntezy, warunkuje wytworzenie dobrze
rozwiniętego i głębokiego systemu korzeniowego, wspomaga odżywienie innymi składnikami, wpływa na efektywność wykorzystania azotu oraz wzmacnia odporność roślin na choroby i szkodniki. Cechą charakterystyczną wskazującą na niedobór siarki są jaśniejsze przebarwienia plantacji.
Rośliny z niedoborami siarki są wyraźnie zabarwione na żółto, co szczególnie można zaobserwować, wyrywając pojedyncze rośliny i przyglądając się im pod
światło. Ponadto rośliny z niedoborami
siarki, w porównaniu do prawidłowo odżywionych, mają wyraźnie zahamowany
wzrost. We wczesnych fazach rozwoju rośliny pozostają mniejsze i zmieniają pokrój blaszki liściowej, tzn. zmniejsza się
podstawa blaszki w stosunku do długo-

ści liścia. Osłabiony przez niedobór siarki aparat fotosyntetyczny, jakim są liście
buraków, powoduje, że rośliny wytworzą
wyraźnie mniejszy plon cukru.
Mikroskładniki. Plantatorzy buraków, chcąc uzyskać wysokie plony korzeni i cukru, muszą traktować równorzędnie potrzeby pokarmowe tej rośliny
względem makro- i mikroskładników.
Plonotwórcze działanie mikroskładników ujawnia się w sytuacji skrajnego ich
niedoboru oraz wysokiego poziomu produkcji. Buraki cukrowe należą do grupy
roślin wykazujących największą wrażliwość na niedobór boru. Bor bierze udział
w procesach wzrostu i podziału komórek, a także w metabolizmie i transporcie węglowodanów. Pełni też ważną rolę
w gospodarce wodnej, transpiracji i oddychaniu. Poza borem problemy mogą
wystąpić także z niedożywieniem manganem. Potrzeba dokarmiania tym pierwiastkiem wynika głównie jego z niskiej
dostępności w warunkach wysokiego odczynu gleby, a takiego wymaga burak cukrowy. W miarę wzrostu odczynu rozpuszczalność manganu gwałtownie spada, a przy pH powyżej 6,5 staje się praktycznie nieprzyswajalny dla roślin.
Aktualna praktyka nawożenia mikroelementami opiera się w większości na
dolistnym odżywianiu. Takie nawożenie
buraków cukrowych jest bardziej efektywne plonotwórczo niż doglebowe, ze
względu na wolne przemieszczanie się
składników z liści starszych do młodszych. Dolistna aplikacja składnika znacznie zwiększa wykorzystanie mikroskładników, a ponadto dany pierwiastek może
być zastosowany w fazach krytycznych.
Źródła:
- materiały konferencyjne na temat uprawy
buraków cukrowych
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Nawadnianie upraw
sadowniczych i warzywniczych

Istnieje wiele metod nawadniania plantacji sadowniczych i warzywniczych. Wśród najczęściej stosowanych wyróżnia
się: nawadnianie kropelkowe, zraszanie podkoronowe i nadkoronowe, deszczowanie oraz zalewanie.
Renata Skibicka

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Działdowo
Systemy nawadniające cieszą się coraz
większą popularnością. W zależności od
rodzaju uprawy oraz gleby dobierany jest
odpowiedni asortyment nawodnieniowy. Należy pamiętać, że uprawy są wymagające pod względem ilości dostarczanej wody, warto więc wziąć to pod uwagę, kopiąc studnię głębinową. Do podlewania upraw stosuje się głównie: działka wodne, zraszacze polowe, zraszacze
drobnokropliste, linie oraz taśmy kroplujące. Całą instalację powinien poprzedzać
dobrze dobrany filtr dyskowy, a w razie
potrzeby filtry żwirowe.

Najpopularniejsze obecnie jest nawadnianie kropelkowe, w którym woda wycieka emiterami z węży rozłożonych na
ziemi. Emitery, inaczej zwane kroplownikami, to końcówki ulokowane w otworach węży, które odpowiednio dawkują ilość wody. Odległości między nimi
są sprawą indywidualną. Woda tak jak
w przypadku wszystkich instalacji pobierana jest najczęściej ze studni bądź zbiornika wodnego, np. stawu. Mniej więcej
na środku pola pod ziemią musi być zamontowana tzw. magistrala – rura gumowa bądź plastikowa, od której odchodzą „wężyki” nawadniające z obu stron.

kie, gdzie zraszacze ulokowane są nad
drzewami. I ważną zaletą jest to, iż pomagają w ochronie sadu przed przymrozkami. Różnica między nadkoronowym a podkoronowym nawadnianiem polega na ulokowaniu zraszaczy
pod koronami drzew na wysokości ok.
0,5 m. Nie należy instalacji zraszających
uruchamiać w dzień słoneczny o dużej
temperaturze powietrza, w przypadku
pobierania wody ze studni, gdyż zbyt
duża różnica temperatur między roślinami a wodą może ujemnie wpłynąć
na ich kondycję, może też dojść do ich
uszkodzeń.

Jest wiele rodzajów wężyków. Najbardziej wytrzymałe są węże gumowe.
W ofercie producentów są także węże
plastikowe, te bardziej narażone są na
uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. W celu ochrony przed tymi czynnikami można spróbować podwieszać węże, przymocowując je np. do
drzewek 0,5-1 m nad ziemią.

Deszczowanie i zalewanie są mobilnymi, najstarszymi metodami nawadniania.
Deszczownia to zestaw jednego zraszacza zamontowanego na kołach, do którego podłącza się wąż nawinięty na szpulę.
W szpuli znajduje się mechanizm, który
za pomocą ciśnienia wody zwija bardzo
powoli wąż, przemieszczając tym samym
zraszacz. Do poboru wody potrzebna jest
pompa o dużej wydajności, która pozwoli przenosić żądane ciśnienie na dużą odległość. Długość węża w szpuli to w zależności od producenta 200-300 m. Zalewanie, jak sama nazwa wskazuje, polega
na zalaniu pola wodą za pomocą agregatu i węży lub rur.

Drugim popularnym sposobem nawadniania jest zraszanie. Stosuje się je
głównie w sadach. Zraszacze są zamontowane w rzędach w równej odległości
za pomocą węży i podłączone do magistrali. Zraszanie nadkoronowe to ta-
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Działka wodne znajdują z reguły zastosowanie w przypadku warzyw odpornych na silny strumień, emitują bowiem
duże ilości wody wyrzucanej pod wysokim ciśnieniem na znaczne odległości.
Zraszacze polowe stosuje się w celu
uzupełniania niedoborów wody w glebie,
a także w ochronie przed przymrozkami.
Mała ilość opadów zimą skutkuje niedoborami wody w okresie wiosennym, czyli w czasie sadzenia i siewu warzyw. Kilka dni przed siewem należy zwilżyć glebę w celu przygotowania jej do zabiegów
agrotechnicznych i późniejszego prawidłowego kiełkowania nasion.
Deszczowanie w okresie wegetacyjnym
uzależnione jest od warunków atmosferycznych, jakości gleby, a także rodzaju
uprawy. Jakość plonu ściśle powiązana jest
z dobrym nawodnieniem uprawy. Na glebach lekkich posiadających małą zdolność
retencyjną (występujących głównie w centralnej Polsce) często obserwuje się niedobory w okresach wegetacji. Należy pamiętać, aby nie dopuścić do przesuszenia gleby do miąższości ok. 50 cm, gdzie zlokalizowana jest masa korzeniowa. W tym celu warto odpowiednio dobrać asortyment
oraz dawkę chroniąc plon przed zniszczeniami spowodowanymi skutkami suszy.
W przypadku gatunków wrażliwych
na zraszanie zraszaczami polowymi lub
działkami wodnymi można zastosować

w polu i na łące
zraszacze drobnokropliste. Do mniejszych upraw idealnie sprawdzą się modele zapewniające drobną kroplę, która nie uszkodzi plonu. Należy jednak liczyć się z tym, że zraszacze te mają niewielki zasięg i ograniczony pobór wody.
Do precyzyjnego nawadniania upraw
polowych najlepiej sprawdzą się taśmy
i linie kroplujące. Przewagą przewodów
kroplujących nad zraszaczami jest dostarczanie wody bezpośrednio do strefy korzeniowej roślin. Dodatkowo uprawa nie
jest narażona na uszkodzenia mechaniczne wywołane uderzeniami kropli, a także w mniejszym stopniu na porażenie
grzybami, wirusami i innymi patogenami chorobowymi.
W zależności od liczby roślin w rzędzie (rozstawy), długości rzędów oraz
szerokości między rzędami proponowane są różne rozwiązania. W przypadku
warzyw i owoców sezonowych najczęściej stosowane są taśmy kroplujące. Taśmy to cienkościenne przewody, które zapewniają wypływ wody z emiterów rozmieszczonych w stałych odstępach o danym litrażu. W zależności od gatunku rośliny i rozstawy oraz rodzaju gleby stosuje się taśmy z emiterami co 10, 15, 20,
30 cm. Po sezonie taśmy można zwinąć,
by rozłożyć je ponownie wiosną. Ważne
jest, by zapewnić plonującym roślinom
odpowiednie nawodnienie ze względu
na ich wysokie wymagania i wrażliwość
na wszelkie niedobory.
Droższą, ale i trwalszą alternatywą
dla taśm są linie kroplujące. Grubościenne przewody polecane są do upraw wielosezonowych. Krzewy aronii, borówki
amerykańskiej, jagody kamczackiej i wielu innych plantacji warto nawadniać liniami kroplującymi. Przy wyborze konkretnego sposobu nawadniania należy
pamiętać o rodzaju gleby, ponieważ to
ona ma wpływ na prawidłowe rozchodzenie się wody i dotarcie do strefy korzeniowej. Im gleba lżejsza, tym emitery
powinny być rozmieszczone bliżej siebie, za to czas nawadniania w stosunku
do gleb ciężkich powinien być krótszy.
Wszystkie metody są uniwersalne,
można je używać do podlewania sadu
bądź pola. Nawadnianie plantacji uprawnych ma zdecydowany i udowodniony
licznymi przykładami wpływ na zdrowie
i kondycję roślin. Niedostatek wody w glebie powoduje słabe przyswajanie składni-

ków pokarmowych, co znacznie wpływa
na ich zdrowotność. Rodzaj, dawkę oraz
częstotliwość stosowanego nawadniania
należy dostosować do rośliny uprawnej
oraz warunków zewnętrznych.
Należy jednak mieć na uwadze
również pewne oczywiste zagrożenia,
zwłaszcza jeśli nawadnianie będzie odbywało się w nieodpowiednich porach
dnia, dawkach i okolicznościach. Przedłużające się do godzin wieczornych
zwilżenie liści może powodować szybszy rozwój niektórych chorób, np. zarazy ziemniaka, szarej pleśni czy mączniaka rzekomego. Nadmierne uwilgotnienie gleby sprzyja również występowaniu kiły kapusty. Stosowanie nawadniania może mieć także wpływ na występowanie i zwalczanie szkodników roślin
uprawnych. Deszczowanie przyczynia się
do zmywania przędziorków, pchełek czy
mszyc. Nawadnianie kropelkowe może
natomiast sprzyjać występowaniu szkodników rozwijających się na roślinach soczystych i dobrze zaopatrzonych w wodę.
Najlepszym przykładem produkcji
warzywniczo-sadowniczej nawadnianej
w powiecie działdowskim jest gospodarstwo Agnieszki i Cypriana Żachów
z Wlewska koło Lidzbarka. Uprawa owoców i warzyw zaczęła się tu w 1995 roku,
wtedy jeszcze pod zarządem poprzedniego właściciela Eugeniusza Żacha, ojca pana Cypriana. W uprawach nawadnianych
gospodarstwo rozpoczęło produkcję aronii i truskawki, a z warzyw głównie cebuli. Większość zbiorów trafia do specjalizującej się w produkcji mrożonych owoców i warzyw spółdzielni w pobliskim
Miesiączkowie.

Z czasem okazało się, że do uprawy
roślin warzywnych i truskawek potrzebna jest dodatkowa woda oprócz naturalnych opadów. W 2003 r. w gospodarstwie została wybudowana studnia głębinowa o wydajności 20 m sześc./godzinę zasilająca około 30 ha upraw. System
nawadniania, jaki jest stosowany w gospodarstwie państwa Żachów, jest systemem zalewowym deszczownią szpulową (ciekawostka – woda studzienna
w okresie nawadniania ma temperaturę 4-8 stopni C).
W produkcji towarowej warzyw
i owoców dla zachowania względnego
bezpieczeństwa plonów nawadnianie jest
po prostu konieczne, taki wniosek producenta podsumowuje zasadność nawadniania upraw warzywniczych i truskawek we wspomnianym gospodarstwie.
Źródła:
- www.podrb.pl
- www.hb-nawodnienia.pl
- www.sadyogrody.pl
- Wywiad z E. Żachem dotyczący produkcji owoców i warzyw w uprawach nawadnianych
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Choroby grzybowe pszenicy ozimej
Pszenica ozima zajmuje największy areał w Polsce i jest najważniejszym i najczęściej uprawianym gatunkiem zboża.
Choroby grzybowe powodują poważne straty plonu ziarna. W tym artykule opiszę te, które w ostatnich latach miały
największe znaczenie dla plonowania pszenicy ozimej.
mgr inż. Bogdan Śliżewski

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława
Mączniak prawdziwy to choroba występującą powszechnie, która może porażać wszystkie części nadziemne pszenicy.
Pierwsze objawy można zaobserwować już na młodych siewkach. Przeważnie pojawia się na liściach, łodygach, a nawet
kłosach. Warunkami sprzyjającymi do infekcji są: zbyt wczesny siew, łagodna zima, zbyt wysokie nawożenie azotowe,
zbyt zagęszczone łany, w których występuje zbyt słaba cyrkulacja powietrza, wysoka wilgotność oraz uprawa małoodpornych na mączniaka odmian. Straty plonu ziarna z powodu porażenia pszenicy przez mączniaka prawdziwego mogą wynosić nawet 40 proc.

W ostatnich latach bardzo się nasiliło występowanie brunatnej plamistości liści (DTR), która w początkowej fazie infekcji występuje na liściach pszenicy w postaci ciemnych nekroz, wokół których pojawia się chlorotyczna obwódka. Plamy
przybierają charakterystyczny wygląd przypominający pawie
oczka. Choroba ta występuje często jednocześnie z septoriozą plew, a to utrudnia określenie jej występowania. Chemiczne zwalczanie brunatnej plamistości liści jest przeważnie połączone z zabiegiem na septoriozę plew, co także jest ekonomicznie uzasadnione. Obniżenie plonu spowodowane przez brunatną plamistość liści i septoriozę plew może wynieść 10-40 proc.

Od początku ruszenia wegetacji w fazach rozwojowych
pszenicy od początku krzewienia do pierwszego kolanka
oprócz mączniaka prawdziwego można obserwować występowanie chorób pochodzących z infekcji jesiennych i wczesnowiosennych. Ciepła jesień, umiarkowana zima oraz wysoka wilgotność powietrza sprzyja rozwojowi łamliwości źdźbła
oraz septoriozy paskowanej liści pszenicy.

Na kłosach występują dwie choroby ważne dla wysokości
i jakości plonu. Są to fuzarioza kłosa i wcześniej omawiana
septorioza plew pszenicy. Fuzarioza kłosów powoduje zdrobnienie ziaren, które przy silnym porażeniu może stać się pośladem. Przy wystąpieniu fuzariozy kłosów istnieje możliwość
skażenia ziarna mykotoksynami.

To choroba, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, gdyż
początkowo jest trudna do rozpoznania. Szczególnie problematyczne jest określenie nasilenia jej występowania, gdyż we
wczesnych fazach rozwojowych nie musi dawać widocznych
objawów chorobowych. Szkodliwość tej choroby polega na tym,
że grzybnia przerastająca tkanki utrudnia lub zamyka całkowicie przewodzenie składników pokarmowych do górnych części
rośliny, powodując zamieranie kłosów (bielenie kłosów), wyleganie, a nawet załamywanie się roślin.
Od kilkunastu lat wiosną obserwowane jest coraz regularniejsze występowanie septoriozy paskowanej liści pszenicy.
Choroba ta jest coraz częściej stwierdzana w późniejszych fazach rozwojowych. Owocniki tego grzyba (piknidia) mogą pojawić się wcześnie na bardzo młodych roślinach. Tworzeniu ich
nie przeszkadzają niższe temperatury. Piknidia są czarne, widoczne gołym okiem, charakterystycznie ułożone (w rządkach
wzdłuż nerwów liści). Obniżenie plonu spowodowane przez
łamliwość źdźbła i septoriozę paskowaną w pszenicy ozimej
może wynieść nawet 10-25 proc.
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Porażenie spowodowane przez Fusarium spp. rozpoczyna się
w czasie kwitnienia pszenicy. Patogen infekuje kwiatki i wnika
do zarodka. Porażony kłos najczęściej bieleje i pojawia się charakterystyczne zarodnikowanie. Na kłosach w związku z tym zwykle widoczny jest nalot barwy różowej, buraczkowej lub łososiowej zależnie od gatunku fuzariozy. Ochrona kłosów przed fuzariozą jest trudna, ale w świetle aktualnych przepisów konieczna,
gdyż ziarno pszenicy przeznaczone na przetwórstwo konsumpcyjne i paszowe musi być wolne od mykotoksyn. Obniżenie plonu
spowodowane przez fuzariozę kłosa może wynieść nawet 35 proc.
Ważnymi z gospodarczego punktu widzenia chorobami
w sprzyjających warunkach pogodowych i agrotechnicznych
mogą być zgorzel podstawy źdźbła oraz fuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła i korzeni, a także rdze. Zgorzel podstawy
źdźbła i korzeni jest zwalczana równolegle z łamliwością źdźbła,
natomiast odpowiednio zalecane fungicydy wykazują wysoką skuteczność zwalczania rdzy brunatnej w pszenicy ozimej.
Źródło:
- Top Agrar Polska, 4/2006, „Powodują największe straty” M. Głazek

w polu i na łące

Rolnictwo zrównoważone i badanie gleby

Rolnictwo zrównoważone to system produkcji rolniczej przyjazny środowisku. Polega na racjonalnym wykorzystywaniu zasobów przyrody przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego wpływu działalności rolniczej
na środowisko naturalne. W tym systemie gospodarowania podstawą jest odpowiednie zmianowanie i dobór
roślin, a także optymalizacja nawożenia i poprawa bilansu materii organicznej gleby.
mgr inż. Rafał Pawłowski

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ostróda
Rolnictwo zrównoważone jest również
jednym z najbardziej popularnych pakietów działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach PROW 2014-2020.
Działanie to jest zachętą finansową dla
producentów rolnych, którzy dobrowolnie zdecydują się na prowadzenie działalności rolniczej z przestrzeganiem ustalonych w nim zasad i spełnianiu określonych szczegółowych wymogów.
Jednym w wymogów pakietu rolnictwo zrównoważone jest obowiązek wykonania analizy gleby w zakresie odczynu (pH), zawartości przyswajalnych form
fosforu, potasu i magnezu oraz węgla organicznego (próchnicy) w celu określenia potrzeb wapnowania oraz stosowania
zrównoważonego nawożenia. Na podstawie wyników analizy gleby doradca rolno-środowiskowy opracowuje plan nawozowy dla gospodarstwa.
Analizę gleby należy przeprowadzić
dwukrotnie: na początku i na końcu
okresu realizacji zobowiązania. Analiza
gleby w zakresie odczynu (pH) oraz zawartości fosforu, potasu i magnezu powinna być sporządzona najpóźniej 25
dni przed upływem terminu składania
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich (tj. zazwyczaj do 9 czerwca),
natomiast w zakresie węgla organicznego może być sporządzona później, tj. do
31 października.
W przypadku niewykonania chemicznej analizy gleby w pierwszym (lub poprzedzającym) roku realizacji pakietu
rolnictwo zrównoważone, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna podlega zmniejszeniu, jednak rolnik ma możliwość uzupełnienia braku tej analizy
w drugim roku realizacji zobowiązania.
W celu wykonania analizy gleby na
potrzeby pakietu rolnictwo zrównoważone należy zgłosić się do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej. Koszt badania
jednej próbki w zakresie odczynu (pH)
oraz zawartości fosforu, potasu i magnezu wynosi 13,12 zł, natomiast w zakresie węgla organicznego 34,36 zł (dane
z OSCHR w Olsztynie).

Przed pobraniem próbek gleby należy
sporządzić szkic poszczególnych pól przeznaczonych do badań. Na szkicu należy
zaznaczyć objęte badaniem pola, wpisując
powierzchnię i gatunek uprawianej bądź
planowanej do uprawy rośliny. Na szkicu należy również wpisać numer/symbol
próbki tożsamy z oznaczeniem na opakowaniu z próbką glebową. Przy jednolitym
ukształtowaniu terenu i wyrównaniu pod
względem glebowym i agrotechnicznym
jedna próbka może reprezentować obszar
maks. do 4 ha. Pobieranie próbek gleby powinno być przeprowadzone w taki
sposób, aby próbka była reprezentatywna dla całego badanego obszaru. Aby warunek ten mógł być spełniony, próbka powinna być próbką średnią mieszaną. Taka
próba powinna składać się z 15-20 próbek
indywidualnych pobranych według jednego ze schematów.

a)

b)

c)
Ważny jest też termin pobierania próbek. Próbki nie powinny być pobierane
po zastosowaniu wapnowania lub nawo-

żenia. Najczęściej pobiera się je jesienią
po zbiorach płodów rolnych, ale przed
zastosowaniem nawożenia jesiennego.
Innym dobrym terminem jest wczesna
wiosna przed rozpoczęciem uprawy.
Oprócz właściwego terminu pobierania próbek istotna jest znajomość ogólnych
zasad, jakimi należy się kierować, aby dana próba odzwierciedlała przeciętne zawartości poszczególnych składników pokarmowych badanego pola. Próbka średnia powinna być pobrana z obszaru jednolitego pod względem uprawianego gatunku i odmiany rośliny, rodzaju gleby
(skład mechaniczny, barwa), jak również
ukształtowania terenu. Jeżeli mamy teren
falisty, np. stok, to oddzielnie powinniśmy
pobrać próbkę u podnóża stoku, z wierzchołka stoku i ze skłonu. Należy też pamiętać, aby indywidualnych prób nie pobierać z obszarów nietypowych, takich jak
miejsca o naruszonej strukturze: po kopcach, stogach, drogach, rowach, kretowiskach czy też o nietypowym wzroście roślin (słaby lub zbyt wybujały).
Miejsce pobrania pojedynczych próbek
powinno być równomiernie rozmieszczone na obszarze, z którego pobieramy materiał glebowy do analiz. Pobieranie prób
wykonuje się za pomocą laski Egnera,
którą można nieodpłatnie wypożyczyć
w okręgowej stacji chemiczno-rolniczej.
Dopuszczalne jest także wykorzystanie
szpadla. Pobierając próbki szpadlem, należy odkroić nim z głębokości do 20 cm
pionowy płat gleby grubości 2 cm, następnie odrzucić ziemię po jego skrajach, zabierając jako próbkę tylko środkowy wycinek z całej wykopanej głębokości. Prawidłowo pobrane próbki pojedyncze należy dokładnie wymieszać i przenieść około
0,5 kg do odpowiednio oznaczonego pudełka (zgodnie z oznaczeniem na mapie).
Tak przygotowane próbki wraz ze szkicem pól gospodarstwa należy zapakować
i dostarczyć do jednej z okręgowych stacji chemiczno-rolniczych.
Źródło:
- oschr.olsztyn.pl
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Gnojowica jako doskonały nawóz naturalny
Udowodniono naukowo, że nawozy naturalne zarówno korzystnie wpływają na plonowanie roślin, jak również poprawiają
właściwości gleby. Gleba po ich zastosowaniu jest pulchniejsza, bogatsza w składniki pokarmowe i pożyteczne mikroorganizmy.
mgr inż. Edward Lesiak

Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Bartoszyce
staci gnojowicy może w 100 proc. pokryć potrzeby pokarmowe roślin okopowych (ziemniaki, buraki cukrowe i pastewne), kukurydzy, owsa, jęczmienia jarego i poplonów ścierniskowych, do 50
proc. zbóż ozimych oraz do 25 proc. rzepaku ozimego.

Gnojowicę zalicza się do pełnowartościowych nawozów naturalnych. Nawóz
ten zawiera wszystkie niezbędne dla życia roślin składniki (N, K, P, Co, B, Zn,
Mn, Cu, Mo, Fe) i pozwala ograniczyć
nawożenie mineralne. Nawożąc gnojowicą, należy przestrzegać wytycznych,
między innymi w zakresie terminów, dawek i sposobów stosowania, określonych
w programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (tzw. programie azotanowym). Należy pamiętać, że nawozy te nie
mogą być rozlewane również poza terminami, w których ich stosowanie jest zabronione: gdy gleba jest zamarznięta, zalana wodą, nasycona wodą lub przykryta
śniegiem. Nawet jeżeli nastąpi okresowe
ocieplenie, ale gleba nie rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia, należy wstrzymać się z aplikacją nawozów.
Gnojowica to produkt uboczny powstający w bezściółkowym chowie zwierząt. Jest to nawóz naturalny definiowany jako mieszanina kału i moczu w naturalnej proporcji oraz domieszek paszy i niewielkiej ilości wody służącej do
czyszczenia stanowisk. W odróżnieniu
od obornika jest to nawóz płynny, bar-
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dziej agresywny. Wykorzystanie przez
rośliny składników nawozowych z gnojowicy jest bardzo szybkie, dlatego że
większość tych składników występuje
w formie mineralnej. Przyswajanie składników pokarmowych (zwłaszcza azotu
i potasu) przez rośliny z gnojowicy jest
zbliżone do wykorzystania tych składników z nawozów mineralnych.
Pobieranie przez rośliny uprawne
składników pokarmowych zastosowanych w gnojowicy zależy od szeregu
czynników, takich jak: jakość i dawka
stosowanej gnojowicy, termin stosowania oraz rodzaj gleby i gatunek nawożonych roślin. Azot aplikowany w po-

W zależności od gatunku utrzymywanych zwierząt wyróżnia się gnojowicę świńską i bydlęcą. Ze względu na zawartość wody gnojowicę można podzielić na: gęstą (powyżej 8 proc. suchej masy), rzadką (zawartość suchej masy poniżej 8 proc.) oraz gnojowicę rozcieńczoną.
Dodatek wody w gnojowicy rozcieńczonej przekracza 20 proc. objętości odchodów, a zawartość suchej masy jest mniejsza niż 8 proc.
Zawartość suchej masy w gnojowicy
świńskiej waha się od 2 do 15 proc., średnio 8 proc., a w bydlęcej od 4 do 15 proc.,
średnio 10 proc. Popiołu surowego gnojowica świńska zawiera średnio 2,3 proc.,
a gnojowica bydlęca 2,5 proc. Im gnojowica bardziej uwodniona, tym koncentracja składników pokarmowych maleje.
Skład chemiczny gnojowicy zależy od
wielu czynników, zwłaszcza od gatunku zwierząt, rodzaju użytkowania, żywienia, wieku oraz stopnia rozcieńczenia wodą. Gnojowica bydlęca zawiera
przeciętnie: 0,36 proc. azotu, 0,18 proc.
fosforu (P2O5), 0,37 proc. potasu (K2O),

Zawartość składników pokarmowych w gnojowicy (Mercik, 2014)
Zawartość składników pokarmowych (% świeżej masy)
Wyszczególnienie
Sucha masa
N
P2O5
K 2O
10
0,36
0,18
0,37
Gnojowica bydlęca:
średnio/skrajnie
4-15
0,15-0,45
0,07-0,03
0,06-0,49
Gnojowica
trzody chlewnej:
średnio/skrajnie

8

0,35

0,15

0,23

2-15

0,12-0,58

0,1-0,45

0,13-0,47

Średnia ilość składników pokarmowych (kg w 1 m3 gnojowicy):
Gnojowica bydlęca
Gnojowica
trzody chlewnej

100

3,6

1,8

3,7

80

3,5

1,5

2,7

w chlewni i oborze
0,26 proc. wapnia (Ca), 0,03 proc. magnezu (Mg). W gnojowicy świńskiej znajduje się: 0,35 proc. azotu, 0,17 proc. fosforu
(P2O5), 0,23 proc. potasu (K2O), 0,38 proc.
wapnia (Ca), po 0,08 proc. magnezu (Mg)
i sodu (N2O).
Najważniejsze właściwości gnojowicy
ze względu na jej nawozowe wykorzystanie to zawartość azotu, fosforu i potasu (N, P, K). O jej parametrach decyduje także zawartość substancji organicznej
i nieorganicznej, rozmiar cząstek i pH.
Gnojowica bydlęca jest bardziej zasobna
w główne składniki pokarmowe roślin,
czyli: azot, fosfor i potas, wapń, magnez,
sód i bor. Natomiast gnojowica świńska
jest bardziej zasobna w takie składniki,
jak: bor, cynk, mangan, miedź, molibden i żelazo.
Gnojowicę stosuje się w uprawie roślin o długim okresie wegetacji, cechujących się dobrym stopniem przyswajania składników pokarmowych z nawozów naturalnych. Doskonale sprawdza się w przypadku uprawy warzyw
o wysokich wymaganiach azotowych:
wszystkich kapustnych, karczocha, selera naciowego i korzeniowego, cykorii, ziemniaka, buraka, dyni, chrzanu,
marchwi, szpinaku, papryki, pomidora, szparagów, pora, pasternaku, rabarbaru i szczypioru.

Nawożenie gnojowicą przynosi najlepsze efekty na glebach ciężkich i średnich. W uprawie warzyw i zbóż jej zastosowanie jest ograniczone do jesiennego lub wiosennego przygotowania gleby
pod siew i sadzenie – nie wolno używać
jej w nawożeniu pogłównym. W sadownictwie nawożenie gnojowicą również
przeprowadza się późną jesienią bądź
wczesną wiosną. Nawóz należy rozlać
w międzyrzędziach, uważając, by nie oblać pędów krzewów i drzew. Jednorazowa dawka gnojowicy nie powinna przekroczyć 30 m3/ha.
W kategoriach ekonomicznych i produkcyjnych nawozy naturalne są najlepszym łatwo dostępnym i najbardziej efektywnym sposobem nawożenia. Wytwarzane są bezpośrednio w gospodarstwie
zwierzęcym, zawierają kompletny zestaw
składników pokarmowych i prowadzą
do zwiększenia zasobności gleby w substancję organiczną. Jednak nieumiejętne ich stosowanie czy przechowywanie
stanowi istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego, w tym dla jakości wód.
Nawozy naturalne należy rozprowadzać wyłącznie przy użyciu sprawnych
technicznie maszyn. Podczas aplikowania nawozów naturalnych należy zwrócić szczególną uwagę na niechronione
obszary wód gruntowych, lejki krasowe,

zlewnie wodne czy zbiorniki i cieki wód
powierzchniowych.
Niezmiernie ważne, ze względu na
straty azotu, jest szybkie przykrycie
gnojowicy glebą. Przyoranie lub wymieszanie nawozów naturalnych z glebą
powinno nastąpić w ciągu czterech godzin od zastosowania (jednak nie później niż następnego dnia). Straty azotu można również ograniczyć, stosując
gnojowicę na rosnące rośliny w sposób
miejscowy, stosując metodę bezpośredniej iniekcji do gleby. Gnojowica może
być aplikowana na roślinach o wysokości do 20 cm.
Źródła:
- Zeszyt naukowy – inżynieria lądowa i wodna w kształtowaniu środowiska; Gnojowica
jako nawóz, uwarunkowania jej stosowania
oraz zagrożenie dla środowiska; Zbigniew
Staszewski, Bronisław Biś; Nr 4, 2011
- Materiały szkoleniowe: Zarządzanie obornikiem i gnojowicą. Nowoczesne techniki stosowania nawozów naturalnych. M. Krzysztoforski CDR w Brwinowie o. Radom.
- Gnojowica to doskonały nawóz! Magazyn
rolniczy „Agro profil”, Nr 1, 2019
- www.iung.pl
- www.rynek-rolny.pl
- www.farmer.pl
- www. agrotechnika.pl
- www.tygodnik-rolniczy.pl
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Charakterystyka bydła Galloway
Galloway jest najstarszą spośród brytyjskich ras bydła. Pierwsze wzmianki o tej rasie były zawarte w poezji Liviusa
(284-104 n.e.). Szkockie księgi hodowlane prowadzono już od średniowiecza. Niestety, w 1851 roku, na skutek pożaru,
spłonęły w Edynburgu. W 1878 roku w Szkocji powstało pierwsze Stowarzyszenie Hodowców Galloway.
mgr inż. Dorota Łukaszewicz

Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Giżycko
Mimo że brakuje dokładnych informacji na temat powstania tej rasy, wiadomo,
że powstała bez udziału innych ras. Pierwotnie hodowana w Szkocji (region Galloway), obecnie występuje również w innych krajach Europy, a także w Australii, Ameryce Północnej i Środkowej, gdzie
cieszy się dobrą opinią i dużym popytem. Najliczniejsza jej populacja występuje w Kazachstanie.

ścią adaptacji do zmiennych warunków
środowiska oraz dobrze znosi niedobór
pasz. Gęsta sierść i gruba warstwa włosa
puchowego umożliwia przystosowanie
do surowych warunków klimatycznych.
Zewnętrzna część sierści chroni przed
deszczem i wiatrem. Wewnętrzna zaś,
bardzo miękka i przypominająca futro,
stanowi izolację termiczną oraz ochronę
przed wilgocią.

Rasę tę charakteryzuje mocna budowa ciała. Głowy i szyje są krótkie i szerokie. Klatka piersiowa jest głęboka oraz
ma wysunięty mostek. Grzbiet jest prosty i szeroki, a tułowie kształtu prostokątnego jest umięśnione i nisko zawieszone. Do cech charakterystycznych należy również brak rogów (zamiast nich
na szczycie czaszki jest kostne zgrubienie) oraz sierść, która jest miękka i falista; na uszach tworzy długie frędzelki. Wysokość w kłębie u buhajów mieści
się w przedziale 128-135 cm, natomiast
u krów 120-128 cm. Krowy osiągają masę ciała ok. 450-500 kg, buhaje ok. 800
kg. Umaszczenie przedstawicieli tej rasy
jest zazwyczaj czarne, chociaż można się
również spotkać z kolorami: jasnobrunatnym, czerwono-brązowym, szaro-żółtym
oraz rzadziej z białym. W XIX wieku wyselekcjonowano odmianę rasy, którą nazwano belted galloway. Cechą charakterystyczną tej odmiany jest biały pas na
środku tułowia.

Niewielkie wymagania żywieniowe
umożliwiają wypas tych zwierząt na
ubogich pastwiskach, a nawet na odłogach, zjadają bowiem wszystkie rośliny,
włączając w to nawet pokrzywy i oset.
Z tego powodu nazywane są „żywymi kosiarkami”. Można więc wypasać te
zwierzęta przez cały rok, udostępniając
im za schronienie przed wiatrem i mrozami wiatę z trzema ścianami. Mimo że
galloway jest uważana za rasę północnego klimatu, okazało się, że potrafi zaaklimatyzować się równie dobrze także
w cieplejszych regionach. Rasa ta odznacza się powolnym wzrostem. Opasy chowa się 2,5 roku, a krowy do trzech lat.
Hodowla tych zwierząt jest dość prosta.
Latem żywienie opiera się na trawach,
a zimą zwierzęta są karmione sianem.

Galloway należy do ras mało wymagających, a co za tym idzie, nadaje się
do opasu ekstensywnego. Cechuje się łagodnym temperamentem, dużą zdolno-
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Galloway odznacza się wysokim stopniem rozrodczości. Jałówki dojrzewają
późno, gdyż dopiero w 20.-27. miesiącu
życia przy masie ciała ok. 400 kg. Krowy rodzą raz w roku cielę ważące ok.
27-29 kg. Nie mają problemów z porodami. Są doskonałymi i bardzo opiekuńczymi mamkami. Młode cielęta cechują
się dużą żywotnością i wytrzymałością.

Po urodzeniu od razu poruszają się same.
W krótkim czasie odnajdują się i dopasowują do otaczającego środowiska oraz do
stada. Powinny pozostać przy matce do
dziewięciu miesięcy. Rasa galloway jest
długowieczna. Mamki rodzą cielęta regularnie nawet do dwudziestu i więcej lat.
Galloway wykazuje zachowania stadne, bydło jest na ogół dość potulne. Jednakże w sytuacji zagrożenia mamki wykazują się dużą odwagą, przed drapieżnikami bronią się stadnie. Przyrosty masy
ciała gallowayów są niewielkie, wynoszą
od 500 do 1000 g. Wynika to z przystosowania rasy do niedostatków pożywienia.
Mimo tego hodowla tych zwierząt może
być opłacalna. Średnia wydajność rzeźna tej rasy wynosi 55-57 proc. Mięso odznacza się wysoką jakością i jest bardzo
cenione wśród smakoszy. Nie gromadzi
wody, a jego intensywny, ostry smak porównywalny jest z dziczyzną. Ma wysokie walory smakowe i dietetyczne. Jest
źródłem korzystnych dla zdrowia nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3
i omega-6. Jego marmurkowatość, mała
zawartość cholesterolu, kruchość, soczystość oraz delikatny smak stawia je wyżej pod względem jakości od mięsa pozyskiwanego od innych ras bydła mięsnego. Dzięki wymienionym walorom mięso
galloway stanowi obiekt zainteresowania
wśród najlepszych i najdroższych kuchni i restauracji.
Źródła:
- www.rynek-rolny.pl
- www.bydlo.com.pl
- www.galloway-polska.pl
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Ferma Jeleniowatych Stacji Badawczej
Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym
Początki stacji sięgają 1984 roku, kiedy to rozpoczęto organizację fermy jeleniowatych przy ówczesnym Zakładzie
Doświadczalnym PAN w Baranowie. Początek obecnym stadom jeleniowatych dały zwierzęta przeniesione z fermy
w Wejsunach koło Popielna, uzupełniane zwierzętami pochodzącymi z łowisk otwartych, hodowli zagrodowych krajowych
i zagranicznych. W 1991 r. stacja weszła w skład Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk.
mgr inż. Agnieszka Bąba

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Mrągowo
Podstawowym zadaniem placówki jest
prowadzenie prac badawczych w zakresie szeroko rozumianej parazytologii,
a także dotyczących biologii i ekologii
i behawioru jeleniowatych oraz możliwości wykorzystania ich w hodowli fermowej. Obszar stacji to ok. 700 ha położonych na terenie gmin Mrągowo i Mikołajki. Siedziba stacji znajduje się na południowym brzegu jeziora Kuc. Jezioro
(ok. 100 ha), również należące do stacji,
to jedno z najczystszych jezior w Polsce.
Część terenu jest trwale ogrodzona i prowadzona jest na nim nowoczesna hodowla fermowa jeleniowatych, reszta stanowi
zaplecze paszowe. W hodowli utrzymywane są następujące gatunki jeleniowatych: jelenie europejskie (80 szt.), daniele
europejskie (325 szt.), jelenie sika Dybowskiego (75 szt.). W stacji utrzymywanych
jest także kilkadziesiąt owiec i muflonów.
Jednym z celów naukowych Stacji Badawczej IP PAN w Kosewie jest prowadzenie szeroko rozumianej działalności
edukacyjnej. Stacja chętnie bierze udział
w wydarzeniach, podczas których propagowana jest wiedza o polskiej przyrodzie. Pracownicy stacji z zapałem dzielą
się swoją wiedzą dotyczącą biologii jeleniowatych czy swoimi doświadczeniami
z zakresu hodowli fermowej jeleniowatych. Corocznie stacja przyjmuje na praktyki studenckie i szkolenia indywidualne
kilkadziesiąt osób. Systematycznie w stacji
powstają prace magisterskie i doktorskie.
Od kilkunastu lat stacja rozwija sezonową działalność turystyczno-edukacyjną, która cieszy się dużą popularnością
nie tylko wśród miłośników przyrody.
W sezonie turystycznym trwającym od 1
maja do 31 sierpnia stację odwiedza około 6 tysięcy zwiedzających. Odwiedzający goście mają unikalną szansę na spacer
wśród pasących się na rozległych pastwiskach stad jeleni szlachetnych, jeleni sika,
danieli oraz muflonów. Stwarza to niezwykłą okazję do obserwacji jeleniowa-

tych w warunkach zbliżonych do naturalnych. W trakcie wycieczki goście wędrują wraz z przewodnikiem, który stara się
w interesujący sposób wyjaśnić złożoność
fascynującego świata jeleniowatych. Przewodnicy pracujący w stacji to ludzie ogarnięci pasją, posiadający ogromną wiedzę
biologiczną, którą starają się przekazać
w ujmujący sposób. Wycieczka po fermie
to nie tylko niepowtarzalna okazja do zobaczenia z bliska zwierząt, które królują
w naszych lasach, ale również możliwość
poszerzenia swojej wiedzy o aktualne dane dotyczące ich biologii.
W trakcie odwiedzin warto zobaczyć
Muzeum Poroża posiadające unikalny
w skali kraju zbiór poroży krajowych
oraz egzotycznych gatunków należących
do rodziny jeleniowatych. Ekspozycja poroży obrazuje szereg zagadnień dotyczących ich rozwoju, typów oraz anomalii.
W muzeum podziwiać można wystawę
fotografii przyrodniczej Leszka Sawickiego, zwiedzający oglądają również seans
slajdów autorstwa m.in. Andrzeja Stachurskiego pt. „Mazurskie spotkania”.
Jest to pełna wdzięku opowieść o czte-

rech porach roku w życiu jeleniowatych
i innych mazurskich zwierząt, wyrażona w pięknych zdjęciach oraz nastrojowej
muzyce połączonej z odgłosami natury.
W trakcie pobytu istnieje możliwość
zamówienia przygotowania ogniska pod
specjalnie urządzoną wiatą. W budynku
muzeum jest sklep z pamiątkami, w którym znajdują się książki o dzikich i fermowych jeleniowatych, piękne albumy,
puzzle i gry edukacyjne.
Turystyka i edukacja
Dojazd:
W Kosewie (trasa nr 16, między Mrągowem a Mikołajkami) skręcić w kierunku Ukta; w Kosewie Górnym w lewo (wg
szyldu reklamowego) w żwirówkę i dalej
(ok. 1,5 km) wg strzałek na kamieniach.
Droga dostępna zarówno dla samochodów osobowych, jak i autokarów.
Bilety:
Do nabycia u przewodników. Grupy
zorganizowane prosimy o wcześniejszą
rezerwację dla uniknięcia oczekiwania
na wejście.
Bieżące Informacje nr 4 [356] n Kwiecień 2019
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Rezerwacje i sprawy organizacyjne:
biuro stacji tel. 89 742 43 80
Ceny 2019:
n bilet normalny; dorośli indyw. 15 zł
n bilet ulgowy: dorośli grupy zorganizowane (ponad 20 osób) oraz studenci, emeryci i renciści 12 zł
n bilet ulgowy: dzieci i młodzież szkolna
(indywidualnie oraz w grupach) 10 zł
n organizacja ogniska 50 zł

Przewodnik w cenie biletu. Grupy
zorganizowane nie mogą liczyć więcej
niż 50 osób. Dzieci poniżej 3 lat oraz piloci i opiekunowie grup są zwolnieni
z opłat.
Terminy zwiedzania w sezonie 2019
Tylko w okresie 27 kwietnia-31 sierpnia, codziennie oprócz poniedziałków, od
godziny 10 (otwarcie) do 17.

– WAŻNE! –
n prosimy o zaopatrzenie się w strój
i obuwie adekwatne do warunków
atmosferycznych – zwiedzanie polega głównie na spacerze po górzystych
pastwiskach pod gołym niebem,
n zwierzęta boją się parasoli,
n nie można wprowadzać do zwierząt
wózków z dziećmi, proszę się liczyć
z koniecznością noszenia maluchów,
n osoby starsze lub mające kłopoty
z chodzeniem mogą mieć problemy
z pokonaniem całej trasy.
Stacja może być czasami zamknięta z powodu zabiegów na zwierzętach
lub wyjątkowo niesprzyjającej pogody
– najlepiej upewnić się telefonicznie
i nie jechać w ciemno!

Ograniczenie strat azotu na pastwiskach

Wraz z intensyfikacją polskiego rolnictwa, w tym produkcji mlecznej, należy spodziewać się w najbliższym okresie
większych strat podstawowych składników pokarmowych z odchodów pozostawianych przez krowy na pastwisku,
zwłaszcza azotu.
mgr inż. Grzegorz Kasprowicz

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława
Startom azotu na pastwisku i w konsekwencji jego rozproszenia do środowiska można przeciwdziałać przez ograniczenie i prawidłowe stosowanie nawożenia mineralnego i organicznego. Intensywne nawożenie mineralne pastwiska
powoduje, że rośliny nie są w stanie pobrać większej ilości azotu z odchodów
pozostawionych przez krowy, co powoduje jego wymywanie i straty w wyniku
emisji amoniaku oraz tlenku i podtlenku azotu. W warunkach klimatycznych
Polski nawóz azotowy nie powinien być
stosowany w końcowym okresie wegetacji z uwagi na mniejsze potrzeby pokarmowe roślin. Z kolei nawozy organiczne
mają działanie próchnicotwórcze, wzmacniające kompleks i siłę sorpcji środowiska
glebowego. Ma to duże znaczenie w ograniczeniu ilości wymywanych składników
pokarmowych, nie tylko azotu.
Ważnym czynnikiem ograniczającym
straty azotu na pastwisku jest stosowanie racjonalnego wypasu. Niskie obciąże-
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nie środowiska sprzyja rozproszeniu ładunku odchodów na dużej powierzchni
pastwiska. Optymalna obsada zwierząt
nie powinna wynosić więcej niż 3 SD/
ha. Ograniczeniu stratom sprzyja uzyskiwanie dużej wydajności zwierząt, a służą
temu różne sposoby wypasu zmniejszające okres pasienia w kwaterach (zwiększenie liczby rotacji) bądź dawkowanie
paszy na wydzielonych powierzchniach.
Czas wypasu nie powinien przekraczać
8-10 godzin w ciągu dnia. Nie zaleca się
także wypasu późną jesienią z uwagi
na wymywanie azotu pozostawionego
przez bydło.

tu wprowadzony na powierzchnię pastwiska przez dwie krowy jest znacznie większy.

Kolejnym sposobem ograniczenia
strat azotu z odchodów pozostawionych na pastwisku jest zwiększenie wydajności produkcyjnej krowy. Z punktu widzenia interesów rolnika i ochrony środowiska bardziej opłacalna jest
jedna krowa produkująca 10 tys. l mleka rocznie niż dwie krowy produkujące po 5 tys. l każda. Ładunek azo-

Źródła:
- Wawra R., Kozyra J.; Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie
i na obszarach wiejskich; FDPA; Warszawa
2017.
- Duer I.; Ochrona wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego; Agencja Reklamowo-Wydawnicza Skigraf; Warszawa 2003.
- www.itp.edu.pl

Innym sposobem przeciwdziałania
stratom azotu z odchodów zwierząt jest
ograniczenie zawartości azotu w paszy
na korzyść zwiększenia udziału pasz
energetycznych, na przykład ziarna. Dokarmiane ziarnem bydło rzeźne wydala
z moczem i kałem o połowę mniej azotu w porównaniu z krowami mlecznymi. Zaleca się także skarmianie krów
trawami starszymi o obniżonej zawartości białka.
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Pielęgnowanie róż na wiosnę – cięcie

Róże uwielbiają cięcie, które zapewnia im długie kwitnienie, nadaje odpowiednią formę, a także pozwala na dostanie się
do pąków większej ilości słońca. Brak przycinania spowoduje, że krzewy z roku na rok będą coraz mniej obficie kwitły,
kwiaty będą coraz mniejsze, będą z niego wyrastać dzikie pędy, aż róża całkiem zdziczeje.
mgr inż. Anna Głoskowska

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn
Róże wymagają
dokładności nie
tylko podczas sadzenia. Gdy już
rosną, trzeba je koniecznie przycinać.
Nie tylko dla estetycznego i pięknego wyglądu, ale również dlatego, żeby
kwitły. Początkujący ogrodnicy zaczynający swoją przygodę z ogrodem często
uważają, że przycinanie róż jest bardzo
trudne. Kiedy jednak stopniowo zapoznają się z metodami przycinki, wszystko staje się prostsze.
Przede wszystkim ważne jest przygotowanie narzędzi. Tu swoją funkcję dobrze
spełni sekator. Cięcie roślin najlepiej wykonywać wiosną. Każdy rodzaj róż tniemy
inaczej, dlatego warto najpierw dokładnie
dowiedzieć się, jaki rodzaj sadzimy.
Cięcie róż przeprowadzamy raz w roku, na wiosnę (cięcie można rozpocząć już
pod koniec marca, już po ustąpieniu najsilniejszych mrozów, ale zwykle przeprowadza się je w połowie kwietnia, jeszcze
przed wytworzeniem nowych pędów).
Cięcie róż przeprowadzamy w dzień suchy i słoneczny. Na jesieni nie przycinamy róż, usuwamy jedynie martwe gałęzie
i zwiędłe kwiaty. W ciągu sezonu usuwamy systematycznie przekwitłe kwiatostany oraz odrosty korzeniowe.
Jak przycinać róże?
Technika cięcia róż uzależniona jest
przede wszystkim od typu krzewu oraz
od jego wieku. Inaczej przycina się róże pnące, pienne, rabatowe itd. Np. róże wielkokwiatowe i pienne (szczepione
na długiej i prostej podkładce) wymagają
cięcia co roku, a inne grupy róż nie wymagają corocznego cięcia.
Zawsze staramy się, aby miejsce cięcia było ukośne, 0,5-1 cm nad pąkiem
(oczkiem) skierowanym na zewnątrz korony. Zawsze wycinamy pędy słabe, chore, uszkodzone przez mróz lub złamane.
Sekator musi być bardzo ostry, gdyż tylko
taki gwarantuje gładką płaszczyznę cięcia.

Warto posmarować każde miejsce
cięcia maścią ogrodniczą. Może to być
uciążliwe, gdy mamy dużo okazów, dlatego zaleca się oprysk środkiem grzybobójczym, np. Topsin. Aby krzewy prawidłowo się rozwijały po przycięciu, koniecznie trzeba je zasilić nawozem wieloskładnikowym z azotem.

tak jak przy różach wielkokwiatowych,
może wycieńczyć nasze rabatówki w kilka lat. Krzewy będą wtedy słabe z cienkimi przyrostami. Dlatego róże rabatowe
tnie się nie tak silnie, jak wielkokwiatowe. Odmiany niskie tniemy na wysokość
20-30 cm, a wysokie 30-50 cm. Zostawia
się przeciętnie od 5 do 10 pędów.

Róże wielkokwiatowe

Cięcie róż pnących

Zadaniem cięcia róż wielkokwiatowych jest stymulacja wykształcenia silnych przykorzeniowych pędów oraz
kształtowanie kulistego krzewu z otwartym centrum i równomiernie rozmieszczonymi pędami. Róże wielkokwiatowe
najlepiej kwitną na przyrostach bieżącego roku, dlatego wymagają rokrocznego
przycinania. Zapewni nam to zarówno
odpowiednie rozgałęzienie rośliny, jak
i stałe wykształcenie młodych pędów zakończonych kwiatami.
Zaczynamy od usuwania przy samym
korzeniu pędów najsłabszych oraz najstarszych, jak również chorych lub się
krzyżujących. Pędy przemarznięte (zbrązowiałe) usuwamy, aż po zdrowe, zielone
miejsce. Najgrubsze pędy skraca się, zostawiając 4-6 oczek (ok. 15-25 cm od poziomu gruntu), a mniejsze na 2-4 oczka
(10-15 cm). Ten sposób obcinania daje najlepsze wyniki. Po cięciu powinno nam
zostać od 4 do 6 pędów, z których będą
wyrastać nowe. W trakcie sezonu wegetacyjnego usuwamy również przekwitłe
kwiaty i kwiatostany, co pobudzi róże do
obfitszego kwitnienia.
Cięciem możemy kształtować jakość
kwiatów. Silniej tnie się róże, jeżeli chcemy przeznaczyć je na kwiat cięty. Otrzymamy wtedy duże kwiaty na długich
pędach. Słabsze cięcie powoduje obfitsze
kwitnięcie, ale kwiaty będą mniejsze i na
krótszych pędach. Ten sposób jest dobry, jeżeli sadzimy róże wielkokwiatowe
z przeznaczeniem na rabaty.

Praktycznie cięcie róż pnących rozpoczynamy dopiero od 3. roku. Przez pierwsze lata róże muszą się rozrosnąć, by wytworzyć silne pędy szkieletowe. W przypadku róż powtarzających kwitnienie cięcie wykonujemy na wiosnę. W przypadku
róż niepowtarzających kwitnienia tniemy
latem, po przekwitnięciu.
Możemy oczywiście specjalnie nie ingerować w nasze róże i pozostawić je, by
sobie rosły swobodnie. Otrzymamy wtedy w zależności od odmiany naturalną
formę parkową, kolumnową czy nawet
okrywową. Jednakże zdecydowanie lepsze i obfitsze kwitnięcie zapewni nam nie
tylko przycinanie pędów, ale i odpowiednie formowanie róży pnącej.
Róże pnące sadzone przy ścianach,
ogrodzeniach itp. formujemy w tzw. wachlarz. Polega to na rozpięciu głównych
pędów jak najbardziej poziomo na podporze. A jeżeli chcemy uzyskać formę kolumnową z róży pnącej, to owijamy pędy wokół konstrukcji. Umożliwi to skierowanie soków do młodych pędów wybijających z pąków skróconych pędów
i pobudzi różę do tworzenia bocznych
pędów kwiatonośnych.
Te właśnie boczne pędy skracamy niezbyt silnie co roku o jedną trzecią do
dwóch trzecich długości. W zależności od
naszych potrzeb możemy również nieco
skrócić główne gałęzie. Należy oczywiście pamiętać o odmładzaniu róży, wycinając co kilka lat część najstarszych pędów, by zastąpić je młodszymi.

Róże rabatowe (polianty, floribundy)
Róże tej grupy tworzą duże kwiatostany drobnych kwiatów. Silne obcinanie,

Źródła:
- www.swiatkwiatów.pl
- www.wymarzonyogród.pl
- www.poradnikogrodniczy.pl
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Gospodarka wędkarsko-rybacka
okiem naukowców, wędkarzy i strażników

8 marca w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie odbyła się konferencja naukowo-praktyczna „Gospodarka wędkarsko-rybacka”. Poruszono na niej takie zagadnienia jak zarządzanie żywymi
zasobami wód i gospodarka rybacko-wędkarska. Są to tematy niezwykle istotne nie tylko dla naszego regionu, ale w zasadzie dla całego kraju. Na konferencji pojawili się również goście z zagranicy.
dr inż. Tomasz Kajetan Czarkowski

Ichtiolog WMODR z siedzibą w Olsztynie
„Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby
świeciło wszystkim, którzy są w domu”
Mt 5, 15 Biblia Tysiąclecia
Spotkanie było pierwszą konferencją
poświęconą zagadnieniom rybackim organizowaną w WMODR po 2014 roku.
Jak istotne są te zagadnienia w kontekście
zrównoważonego rozwoju Warmii i Mazur, pokazała duża frekwencja uczestników (na 120-osobowej sali ośrodka zabrakło miejsc siedzących), wśród których
byli m.in. posłowie Andrzej Maciejewski
z Kukiz 15 i Jerzy Antoni Gosiewski z PiS.
Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego. W jego imieniu przemawiała Agnieszka Warakomska-Poczobutt, dyrektor Biura Wojewody, która zapewniła o zainteresowaniu wojewody oraz urzędu sprawami
związanymi z „rybnością” warmińsko-mazurskich wód. Współorganizatorem
spotkania był Szczepan Worobiej, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, dlatego nie dziwiło
pojawienie się wśród uczestników kilkunastu funkcjonariuszy tej formacji.
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Wśród przybyłych gości pojawili się
również przedstawiciele samorządów,
którym na sercu leży rozwój regionu
oraz właściwe wykorzystanie potencjału
tkwiącego w warmińsko-mazurskich jeziorach. Na konferencji pojawili się oczywiście rybaccy użytkownicy wód, osoby prowadzące jeziorowe i stawowe gospodarstwa rybackie oraz hodowcy ryb
w nowoczesnych systemach recyrkulacyjnych, nie tylko z naszego województwa. Szeroko reprezentowani byli przedstawiciele środowisk wędkarskich, zarówno w osobach dyrektorów oraz ichtiologów okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie, Gdańsku, Ciechanowie i Suwałkach, jak również reprezentantów innych, niezależnych stowarzyszeń wędkarskich i ekologicznych.
Na spotkanie zawitali również producenci i dystrybutorzy sprzętu wędkarskiego
oraz utytułowani wędkarze zawodnicy,
w tym reprezentanci kadry Polski. Byli
także przedstawiciele branży agroturystycznej bazujący na turystyce wędkarskiej i prowadzący nowoczesne łowiska.
Wśród gości z zagranicy byli m.in.
przedstawiciele Białoruskiej Akademii
Nauk, z dr. Aleksandrem Slukwinem na

czele, natomiast z Ukrainy przybyli dr Lidia Chuda i dr Aleksiej Chudy z Uniwersytetu w Czerniowcach. Na konferencji
pojawił się również absolwent Wydziału
Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego
mgr inż. Sebastian Ratajski, który przybył
aż z Triestu. Licznie zjawili się również
olsztyńscy pracownicy naukowi, głównie
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Rybactwa
Śródlądowego w Olsztynie.
Goście z zagranicy zaproponowali, aby
następną, podobną konferencję zorganizować w jeszcze bardziej międzynarodowym gronie, gdyż dostrzegają olbrzymią
potrzebę wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania gospodarką rybacko-wędkarską oraz ochrony wód. Wydaje się, że
Polska mogłaby odgrywać przewodnią
rolę w tym zakresie w grupie państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Konferencję uroczyście otworzyła
Sonia Solarz-Taciak, zastępca dyrektora WMODR. Pierwszy wykład wprowadzający pod tytułem „Wędkarstwo, rybactwo, agroturystyka, ekologia – sieć
naczyń połączonych, czy źródło konfliktów” miał przyjemność poprowadzić autor niniejszego tekstu. Ponieważ wykład
poruszał wiele wątków, o których szczegółowo pisałem w poprzednich numerach BI, odnotuję tylko, że szczególnym
zainteresowaniem cieszył się wątek dotyczący C&R (Catch-and-Release), w tym
wpływu rodzaju i wielkości stosowanych
haczyków na przeżywalność ryb. Problem ten postaram się przybliżyć państwu w następnych artykułach.
Drugi referat wygłosił prof. dr hab.
Bogusław Zdanowski, były wieloletni
dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Jako wybitny hydrobiolog przekazał słuchaczom najnowszą
wiedzę na temat wpływu zlewni na stan
troficzny wód jeziornych. Myślę, że wykład szczególnie potrzebny był samorządowcom i urzędnikom, by pokazać, jak
ważne jest to, co dzieje się w zlewni oraz

przy zagrodzie
odgrywa rzetelna ocena stanu zasobów
ichtiofauny oparta na badaniach naukowych w terenie.

jakie ma to konsekwencje dla ekosystemów jeziornych. Ekosystem jeziorny nie
jest układem zamkniętym, większość naszych jezior ma stałe lub okresowe połączenia z innymi wodami, które niosą pewne substancje biogenne, w tym
związki azotu i fosforu. Podobny wpływ
na jezioro mają spływy powierzchniowe
z bezpośredniej zlewni, czyli wszystko
to, co dzieje się na polach i okolicznych
łąkach oddziałuje na ekosystem, w tym
na ichtiofaunę żyjącą w zbiorniku.
Następny wykład pod tytułem „Pozaprodukcyjne walory stawów karpiowych
i ich znaczenie dla środowiska, turystyki i rekreacji” poprowadził jeden z najlepszych specjalistów w kraju, jeśli chodzi
o produkcję stawową prof. dr hab. Janusz
Guziur, emerytowany profesor UWM, były dziekan Wydziału Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego. Tym jednak razem
prof. Guziur skupił się na pozaprodukcyjnych walorach stawów karpiowych,
w szczególności ich roli w retencji wód
oraz funkcji rekreacyjnej, w tym rekreacji
wędkarskiej na obszarach wiejskich. Jest to
o tyle ważne, że pomimo dużej liczby naturalnych ekosystemów jeziornych i rzecznych występujących na Warmii i Mazurach, liczba stawów ziemnych budowanych na tym obszarze jest znacząca, a coraz więcej z nich pełni funkcję profesjonalnych, komercyjnych łowisk karpiowych.
Po przerwie obiadowej bardzo ciekawy referat przedstawiła prof. dr hab. Małgorzata Woźniak, kierownik Katedry Biologii i Hodowli Ryb z UWM w Olsztynie. Temat „Ryby jako tradycyjny produkt regionalny” jako następny wpisuje
się w alternatywne gospodarowanie żywymi zasobami wód. Dlaczego tak jest?
Odpowiedź jest prosta: obecnie dzikie ryby słodkowodne łowione w wodach regionu są sprzedawane zdecydowanie zbyt tanio. Na świecie dzika ryba jest zdecydo-

wanie droższa niż ryba pochodząca z hodowli. Systemy certyfikacji i oznaczenia
regionalne pozwalają uzyskiwać wyższe
ceny za ryby jeziorowe. Przy uzyskaniu
wyższych cen za tzw. produkt z grupy
premium, istnieje możliwość utrzymania
wysokich przychodów ze sprzedaży takich ryb turystom-konsumentom, przy
jednoczesnym zmniejszeniu rybackiej presji połowowej. Pozwoli to na zachowanie
większej ilości zasobów w celu wykorzystania wędkarskiego, z czego skorzystałaby druga grupa turystów odwiedzających nasz region – wędkarze. To w praktyce oznacza bardziej zrównoważone korzystanie z zasobów ichtiofauny jeziornej,
o czym pisałem już wielokrotnie.
Wykład kierownika Zakładu Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie dr. inż. Andrzeja Kapusty „Wykorzystanie monitoringu ichtiofauny do oceny
zasobów ryb oraz zarządzania gospodarką wędkarsko-rybacką” był chyba najciekawszym i najlepiej przedstawionych
referatem tego dnia. Nie tylko w mojej
ocenie poznanie realnego stanu zasobów
ichtiofauny żyjącej w jeziorach i rzekach
stanowi podstawę do wyznaczania kierunków eksploatacji oraz wprowadzania
wszelkich regulacji połowowych, zarówno jeśli chodzi o połowy komercyjne, jak
i rekreacyjne w formie wędkarskiej. Doktor Kapusta po pierwsze zapoznał słuchaczy z metodami monitoringu zasobów,
takimi jak hydroakustyka, elektropołowy oraz połowy zestawami nordyckimi.
Po drugie przedstawił wstępne wyniki
badań ekosystemów śródlądowych, które zostały już wykonane. O ile sytuacja
w rzekach nie jest jeszcze taka zła, o tyle w naszych jeziorach wygląda to nieco gorzej, niż podają to statystyki oparte wyłącznie na połowach komercyjnych.
Dowodzi to olbrzymiej roli, jaką obecnie

Ostatni referat, w pewien sposób podsumowujący konferencję, wygłosił Szczepan Worobiej, komendant wojewódzki
Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie.
Wszystkie omówione wcześniej problemy
ukazał z punktu widzenia funkcjonariuszy tej formacji. Co jest wręcz zatrważające, to bardzo mała liczba strażników PSR
w województwie, wynosząca obecnie ok.
30 ludzi. Natomiast to, co cieszy, to fakt, że
ta garstka ludzi robi fenomenalną robotę.
Potwierdza to duża liczba wykrywanych
przestępstw oraz wykroczeń związanych
z niewłaściwą eksploatacją ichtiofauny i łamaniem przepisów prawnych zapisanych
w ustawie o rybactwie śródlądowym i aktach pokrewnych. Pamiętać należy, iż PSR
jest formacją uzbrojoną w ostrą broń i ma
zdecydowanie większe uprawnienia, niż
chociażby Społeczna Straż Rybacka, aczkolwiek dopiero pełna współpraca obu formacji przynosi wymierne efekty. Obie te
grupy uzupełniają się w pewien sposób,
a patrole zazwyczaj składają się z przedstawicieli obu formacji.
Po wygłoszeniu wszystkich referatów
odbyła się dyskusja nad poruszanymi
problemami, która odbyła się w formie
otwartego dialogu między uczestnikami.
Wszystko przebiegło w sposób kulturalny i merytoryczny, bez krzyków i utarczek słownych.
Na zakończenie chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji konferencji: wszystkim wykładowcom, którzy przygotowali i wygłosili znakomite referaty, komendantowi Szczepanowi
Worobiejowi za osobiste zaangażowanie
się w organizację, panu wojewodzie za
objęcie patronatem tego wydarzenia. Podziękowania należą się również całej dyrekcji WMODR oraz koleżankom z Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony
Środowiska: kierownik dr inż. Elżbiecie
Kaczyńskiej, mgr inż. Marii Jankowskiej
i mgr inż. Paulinie Drelichowskiej.
Oczywiście podziękowania należą się
uczestnikom konferencji, gdyż bez nich
sens podejmowanych przez nas badań
i działań stanąłby pod znakiem zapytania. Mam wielką nadzieję, że ta konferencja będzie pierwszą z całego cyklu spotkań ze wszystkimi środowiskami, którym zależy na poprawie stanu zasobów
naszych rzek i jezior.
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Zmiany w płatnościach bezpośrednich
Kolejny rok zmian, jakie zaszły w płatnościach bezpośrednich. Od 2018 roku rolnicy mają obowiązek złożenia
wniosku o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Joanna Słupska

Technik Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Działdowo
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zaproponowało dwa rozwiązania, które
mają na celu usprawnienie procedury weryfikacji deklarowanych obszarów przez
rolników oraz ułatwienie życia rolnikom.
Pierwszym jest oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności
złożonego w roku 2018, składane w terminie od 15 lutego do 14 marca 2019 r.
Z tej formy mogą skorzystać rolnicy, którzy w poprzednim roku we wniosku lub
oświadczeniu zadeklarowali powierzchnie gruntów ornych do 10 ha. Poza tym
będą ubiegać się tylko o dopłaty takie
jak: jednolita płatność obszarowa, płatność zazielenienie, płatność dodatkowa,
płatność do chmielu, dopłata do kóz lub
owiec oraz płatność niezwiązaną do tytoniu. W 2018 r. z oświadczenia skorzystało około 400 tysięcy rolników, co stanowi prawie 30 proc. wszystkich wnioskodawców.
Dla pozostałych rolników jedynym
rozwiązaniem jest aplikacja eWniosekPlus. Platforma posiada tryb uproszczony, który pozwala na złożenie wniosku
bez konieczności edytowania danych.
Tryb uproszczony jest dostępny dla rolników, którzy uczestniczą w systemie dla
małych gospodarstw, a także dla tych,
którzy posiadają poniżej 10 ha gruntów
ornych. Dodatkowo rolnicy nieubiegający się o płatności: rolno-środowiskowe,
rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne oraz zalesieniowe. Pozostali rolnicy wypełniają tryb pełny, który umożliwia wybór wnioskowanych płatności,
dodawanie zwierząt, modyfikację działek, deklarowanie obszarów EFA, dodawanie załączników, potwierdzanie poprawności danych i wysłanie wniosku.
Dodatkowo program eWniosekPlus
umożliwia rolnikom wyłapanie błędów
podczas wpisywania danych. Podpowiada, gdzie została popełniona pomyłka,
a także potwierdza prawidłowość wypełnionego wniosku.
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W bieżącym roku rolnicy logują się
w aplikacji za pośrednictwem numeru identyfikacyjnego, a także wcześniej
ustawionego hasła. W przypadku niezapamiętania hasła korzystamy z możliwości odzyskiwania hasła, wybierając „Nie
pamiętasz hasła?”. Wpisujemy numer
identyfikacyjny, 8 cyfr rachunku bankowego oraz kwotę z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR zrealizowanego w poprzednim roku kalendarzowym. Po pozytywnej weryfikacji wprowadzamy nowe hasło, które umożliwi
ponowne logowanie do systemu. Wnioski o płatności bezpośrednie można składać od 15 marca.
W 2019 r. w porównaniu do poprzedniej kampanii wprowadzono kilka zmian
w zasadach przyznawania płatności, m.in.:
n przy wyliczaniu udziału upraw
w gospodarstwie uwzględniane będą te uprawy, które prowadzone będą
w okresie od 1 czerwca do 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek,
a nie tak jak poprzednio od 15 maja
do 15 lipca. Termin ten ma znaczenie
w ustaleniu, czy dane gospodarstwo
spełnia wymogi jednego z elementów
zazielenienia, jakim jest dywersyfikacja upraw.
n wprowadzono nowy element proekologiczny EFA1a – grunty ugorowane
z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar). Za obszary proekologiczne uznaje się grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, na
które w okresie od 1 stycznia do 30
września danego roku nie jest prowadzona produkcja rolna. Grunty te mogą zostać utworzone przez wysianie
mieszanki składającej się co najmniej
z dwóch gatunków roślin miododajnych objętych wykazem. W mieszance tej dopuszcza się również udział
traw lub innych zielnych roślin pastewnych. Także w tym przypadku
obowiązuje zakaz stosowania środków ochronny roślin na produkcyjnych elementach EFA.

n z krajowego wykazu obszarów proekologicznych usunięto obszary zalesione po 2008 r. w ramach PROW 20072013 (zalesienia na gruntach rolnych)
i PROW 2014-2020, które kwalifikowały
się do JPO w 2008 r. Zmiana ta ma na
celu uniknięcie potencjalnego podwójnego finansowania w ramach WPR.
n wprowadzono nową delimitację obszarów ONW, w wyniku której nastąpiły zmiany w zakresie stref ONW.
W związku z tym wprowadzono między innymi nową płatność ONW, płatność przejściową, która w Polsce po
raz pierwszy będzie stosowana od
2019 r. Jest to wsparcie dla obszarów,
które na skutek nowych kryteriów delimitacji utraciły status ONW. Dla takich obszarów przewidziano możliwość zastosowania wsparcia przejściowego w latach 2019 i 2020 w postaci degresywnych płatności dla beneficjentów na obszarach, które wskutek nowej delimitacji utraciły status
ONW. W 2019 roku od poziomu nie
wyższego niż 80 proc. średniej płatności ONW w PROW 2007-2013, a kończąc w 2020 r. na poziomie 25 euro/ha.
Wsparcie to dotyczy jedynie obszarów,
które dotychczas były kwalifikowane
jako ONW typ nizinny strefa I albo II,
nie dotyczy natomiast ONW typ specyficzny oraz ONW typ górski.
n w kampanii 2019 zostały wprowadzone także zmiany w aplikacji eWniosekPlus dotyczące zarówno dostosowania
obsługi wniosków do obowiązujących
przepisów prawa (m.in. nowa delimitacja obszarów ONW), jak i obszarów,
w których istnieje konieczność poprawy ergonomii, tak aby aplikacja była
bardziej przyjazna dla użytkowników.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi ogłosił stawki płatności bezpośrednich za rok
2018 roku. Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego
obliczone zostały stawki płatności bezpośrednich za rok 2018, wynosił 4,2774
zł za 1 euro.
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Rodzaje płatności bezpośrednich

Stawki za rok 2018

Jednolita płatność obszarowa
Płatność za zazielenienie
Płatność dodatkowa
Płatność dla młodego rolnika
Płatność do bydła
Płatność do krów
Płatność do owiec
Płatność do kóz
Płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha
Płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha
Płatność do roślin pastewnych
Płatność do chmielu
Płatność do ziemniaków skrobiowych
Płatność do buraków cukrowych
Płatność do pomidorów
Płatność do truskawek
Płatność do lnu
Płatność do konopi włóknistych
Płatność do tytoniu – grupa Virginia
Płatność do tytoniu – pozostały tytoń

459,19 zł/ha
308,18 zł/ha
178,01 zł/ha
175,62 zł/ha
293,04 zł/szt.
373,70 zł/szt.
101,39 zł/szt.
54,78 zł/szt.
721,04 zł/ha
360,52 zł/ha
438,71 zł/ha
2 129,87 zł/ha
1 065,89 zł/ha
1 495,63 zł/ha
3 320,78 zł/ha
1 054,35 zł/ha
486,12 zł/ha
235,26 zł/ha
3,50 zł/kg
2,46 zł/kg

Płatność dla obszarów górskich (ONW
typ górski):
n 320 zł/ha dla beneficjentów kontynuujących 5-letnie zobowiązanie ONW
podjęte w ramach PROW 2007-2013,
n 450 zł/ha dla pozostałych beneficjentów.

Płatność dla obszarów nizinnych
(ONW typ nizinny):
n ONW typ nizinny I – 179 zł/ha,
n ONW typ nizinny II – 264 zł/ha.
Płatność dla obszarów specyficznych
(ONW typ specyficzny) – 264 zł/ha.

n
n
n
n

Wymiar płatności:
od 1 do 25 ha – 100 proc. płatności,
od 25,01 do 50 ha – 50 proc. płatności,
od 50,01 do 75 ha – 25 proc. płatności,
powyżej 75 ha – płatność nie jest przyznawana.

W przypadku beneficjentów kontynuujących 5-letnie zobowiązanie ONW
podjęte w ramach PROW 2007-2013 płatność przyznawana jest w następującym
wymiarze:
n od 1 do 50 ha – 100 proc. płatności,
n od 50,01 do 100 ha – 50 proc. płatności,
n od 100,01 do 300 ha – 25 proc. płatności,
n powyżej 300 ha – płatność nie jest
przyznawana.
Każde biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przez cały okres naboru wniosków dysponuje stanowiskami komputerowymi
i niezbędną pomocą przy wypełnianiu
i złożeniu wniosku za pośrednictwem
aplikacji eWniosekPlus.
Źródła:
- www.tygodnik-rolniczy.pl
- www.ewniosek.pl
- www.arimr.gov.pl
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rozwijamy obszary wiejskie

Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym
– relacja z seminarium

Większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny to jeden z istotnych elementów „Planu dla wsi” realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego celem jest skracanie łańcucha żywnościowego, większy udział
rolników producentów żywności w rynku konsumenckim oraz pozyskiwanie dodatkowego dochodu w gospodarstwie.
mgr inż. Marta Bieciuk

Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zorganizował spotkanie poświęcone tematyce produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych. 12 marca
w siedzibie ośrodka przy ul. Jagiellońskiej pojawiło się blisko 80 osób: producentów rolnych, przetwórców żywności, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa, stowarzyszeń i lokalnych grup działania oraz doradztwa
rolniczego.
Pierwsza część spotkania została poświęcona zagadnieniom zapewnienia
bezpieczeństwa żywności w świetle
obowiązujących wymagań sanitarno-higienicznych oraz weterynaryjnych. Jako
pierwsza prelekcję w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przy produkcji
i wprowadzaniu do obrotu żywności pochodzenia roślinnego wygłosiła Magdalena Woltmanowska, kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
Istotne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa przy przetwórstwie lokalnym żywności pochodzenia zwierzęcego zaprezentował lek. wet. Włodzimierz Ficek,
wojewódzki inspektor weterynaryjny ds.
bezpieczeństwa żywności, reprezentujący Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Olsztynie.
Druga część spotkania była poświęcona tematyce jakości handlowej produktów żywnościowych oraz obowiązującym przepisom prawa podatkowego. Zagadnienia znakowania żywności
przez producentów rolnych przedstawiła dr Sylwia Ciagło-Androsiuk, główny
specjalista w Wydziale Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Olsztynie. Natomiast kwestie sprzedaży żywności przez rolników w świetle prawa podatkowego zaprezento-
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wali przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie: Iwona Szostak-Milewska w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Rafał
Sztern w zakresie podatku od towarów i usług, Beata Kochańska w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów alkoholowych.

Prelekcje kończyły się dyskusją oraz
indywidualnymi konsultacjami z poszczególnymi przedstawicielami instytucji sprawującymi nadzór nad produkcją
i sprzedażą żywności. Dziękujemy serdecznie za udział oraz wniesione treści
merytoryczne, zarówno prelegentom, jak
i zainteresowanym tematem uczestnikom.

rozwijamy obszary wiejskie

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

W celu ułatwienia producentom rolnym dostosowania się do wymagań określonych w Programie działań, które dotyczą
warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub kiszonek, lub doposażenie
gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wdrożyła typ operacji PROW 2014-2020 pod nową nazwą „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
dr Marcin Kazimierczuk

Z-ca Dyrektora WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Kto może
ubiegać się o pomoc?
O pomoc może ubiegać się
rolnik (tj. osoba fizyczna, osoba
prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, wspólnik spółki cywilnej), jeżeli:
q jest posiadaczem gospodarstwa rolnego, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
q w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi chów
lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej
40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej
2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
q został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
q nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE.
Koszty kwalifikowane
Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów
kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
q budowy, przebudowy lub zakupu: zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych,
zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek;
q zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu: doglebowe redlicowe o zębach sztywnych, dogle-

bowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzowe,
węże wleczone, wleczone płozowe, szczelinowe tarczowe;
q zakupu wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.
Koszty budowy, przebudowy lub zakupu obejmują zbiorniki do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyty
do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, o pojemności lub powierzchni, która zapewni:
q przechowywanie nawozów naturalnych płynnych przez
okres 6 miesięcy;
q gromadzenie i przechowywanie nawozów naturalnych stałych przez okres 5 miesięcy.
Poziom i wysokość pomocy
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do:
q 60 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji
realizowanej przez „młodego rolnika”;
q 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100
tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Za
„młodego rolnika” uznaje się rolnika będącego osobą fizyczną, który:
q w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej
niż 40 lat,
q rozpoczął prowadzenie gospodarstwa, jako kierujący, nie
wcześniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, oraz
q w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma kwalifikacje zawodowe obejmujące wykształcenie oraz staż pracy
(wymagany dodatkowo przy określonym rodzaju wykształcenia).
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Harmonogram naborów wniosków w ramach prow 2014-2020
– terminy planowane do 31.12.2019 r.
Lp.

Nazwa działania / poddziałania / typu operacji

Termin naboru
wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.

Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw,
którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”

wrzesień 2019

2.

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

29 marca – 28 czerwca
2019 r.

3.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

4.

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

28 grudnia 2018
– 25 lutego 2019

5.

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

listopad 2019**

6.

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

28 lutego – 29 marca br.
i maj 2019***

7.

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

maj 2019***

8.

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

29 marca
– 27 maja 2019

9.

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

czerwiec 2019

10.

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

marzec 2019

11.

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

sierpień 2019

12.

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

31 stycznia
– 1 marca 2019

13.

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

wrzesień 2019**

14.

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

wrzesień 2019**

15 kwietnia – 31 maja br.
i październik 2019

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TRANFER WIEDZY I INNOWACJI
15.

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

16.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

17.

Poddziałanie „Wsparcie z korzystania z usług doradczych”

luty 2019
luty 2019
marzec 2019

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

18.

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

wrzesień 2019****

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

19.

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

20.

Działanie: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

21.

Działanie: „Rolnictwo ekologiczne”

22.

Działanie: „Płatności dla obszarów ONW”

23.

Działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie

15 marca
– 15 maja 2019

1 czerwca
– 31 lipca 2019

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie zależnie od przebiegu procesu legislacyjnego
** Zależnie od dostępności środków finansowych
*** Z uwzględnieniem zmian do PROW przekazanych KE w grudniu 2018
**** Zależnie od procesu notyfikacji do KE krajowych systemów jakości żywności
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Europejskie Forum Rolnicze 2019
W dniach 1-2 marca br. w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się Europejskie Forum Rolnicze, którego organizatorem
była Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Podczas forum odbyło się wiele debat, spotkań i dyskusji
z udziałem znakomitych gości i ekspertów polskiej oraz międzynarodowej polityki rolnej. Wg organizatorów w wydarzeniu uczestniczyło blisko 3000 osób, w tym: rolników, pracowników doradztwa rolniczego, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji
naukowych i branżowych z całej Europy oraz firm z sektora rolno-spożywczego.
mgr inż. Maria Suszko

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Artur Balazs, prezes kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, otwierając to ważne wydarzenie, powiedział: – Forum to jedna z najważniejszych inicjatyw tego typu w Polsce, w której ramach rozmawiamy na temat tego, co w rolnictwie jest
najważniejsze. Spotykamy się w międzynarodowym gronie, tworzonym przez reprezentantów różnych stron sceny politycznej, ekspertów,
naukowców oraz przedstawicieli producentów i firm, które działają w branży rolniczej. To forum jest niejako ukoronowaniem naszej wieloletniej działalności.

Debata: „Wspólna Polityka Rolna UE w nowej perspektywie budżetowej”
W debacie udział wzięli:
rolnictwem. Szczególną wagę w dyskusji miały dopłaty bezn Phil Hogan, komisarz UE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich, pośrednie. Prowadzący debatę Bogusław Chrobota, redaktor
n Jan Krzysztof Ardanowski,
naczelny „Rzeczpospolitej”,
minister rolnictwa i rozwopodkreślił (zwracając się do
Cele szczegółowe WPR na lata 2021-2027:
ju wsi,
panelistów), że w nowej WPR
n Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych
n Fernando Miranda Sotilpoziom dopłat dla rolników
i odporności gospodarstw rolnych w całej Unii wzmoclos, sekretarz generalny
ma być przynajmniej częścionienia bezpieczeństwa żywnościowego.
w Ministerstwie Rolnictwa,
wo zrównany we Wspólnocie.
n Zwiększenie konkurencyjności i zorientowania na rynek.
Rybołówstwa i Gospodarki
n Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości.
Żywnościowej (Hiszpania),
Komisarz Phil Hogan pon Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu, a takn Gabriel Csicsai, sekretarz
wiedział: – Musimy mieć pewże wykorzystanie zrównoważonej energii.
stanu w Ministerstwie Rolność co do nowego budżetu, a to
n Wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gonictwa (Słowacja),
jest trudne w sytuacji brexitu.
spodarowania zasobami naturalnymi.
n Anikó Juhász, podsekreMamy nadzieję na kompromis
n Przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicztarz stanu ds. gospodarki
i wspólne działanie państw członnej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona
rolnej w Ministerstwie Rolkowskich Unii.
siedlisk i krajobrazu.
nictwa (Węgry),
n Wspieranie młodych rolników i ułatwianie rozwoju dzian Jiří Šíra, dyrektor DeparJan Krzysztof Ardanowski
łalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
tamentu Handlu i Współstwierdził, że „w nowej pern Promowanie zatrudnienia, wzrostu włączenia społecznepracy Międzynarodowej
spektywie finansowej musimy
go i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
w Ministerstwie Rolnictwa
skoncentrować się na celach spon Większe zorientowanie rolnictwa UE na potrzeby społecz(Czechy).
łecznych i środowiskowych. Mane dotyczące żywności i zdrowia.
łe gospodarstw w Polsce są wielka wartością, trzeba prowadzić do ich współpracy. Jestem przekonany, że wspólna politykę tak wyrzeźbimy, że będzie wszystkich satysfakcjonowała”. Pozostali goście debaty również podkreślali znaczenie dopłat bezpośrednich, ale i innych elementów wspólnej polityki rolnej, które powinny zapewnić równość szans.

Dyskutowano o wyzwaniach stojących przed polskim i europejskim rolnictwem, w tym najważniejszych propozycjach
zmian, priorytetach i celach wspólnej polityki rolnej (WPR),
uproszczeniach procedur, podejściu do środowiska i klimatu, innowacjach i rozwoju oraz roli płatności bezpośrednich.
Są to także potencjalne problemy stojące przed europejskim
Bieżące Informacje nr 4 [356] n Kwiecień 2019
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Panel dyskusyjny nt. „Efektywna produkcja rolnicza a realizacja celów środowiskowych i społecznych”
dr inż. Elżbieta Kaczyńska

Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Panel prowadzili David Green z amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz prof. dr hab.
Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej.
Tematem było rolnictwo zrównoważone rozumiane jako
równoważenie celów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych oraz pojawiające się w tym kontekście pytania:
n Jak wycenić tę równowagę, na jakim poziomie?
n Czy równowaga dla gospodarstw małych, prowadzących
produkcję w trudnych warunkach, jest taka sama, jak dla
gospodarstw wielkoobszarowych prowadzących uprawy
w monokulturze i dobrze doinwestowanych?
n Czy cele społeczne i środowiskowe można pogodzić z efektywną produkcją rolniczą?

n Czy zagrożenia związane z postępem, np. GMO, cyfryzacja, chemiczne środki do produkcji rolniczej, są realnym
problemem stojącym przed współczesnością jako jedno
z ważniejszych wyzwań czy to tylko wymysł intelektualistów. Czy w tym kontekście ważniejszy jest postęp społeczny, ekonomiczny czy środowiskowy?

|

Podczas panelu dyskusja koncentrowała się wokół następujących kwestii:
n Czy uwzględnianie celów środowiskowych i społecznych
w produkcji rolniczej, czyli dbanie o środowisko, o dobrostan zwierząt nie będzie powodowało utraty konkurencyjności, wypierania przez kraje, które mniejszą role przywiązują do kwestii środowiskowych i społecznych, oraz

Debata: Dialog Obywatelski o przyszłości europejskiego rolnictwa: „Polityka zrównoważonego rozwoju
– szansa dla obszarów wiejskich w Polsce”
W debacie udział wzięli:
n Mateusz Morawiecki, premier RP
n Phil Hogan, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich UE
n Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

W ramach WPR w latach 2014-2020 przewiduje się zainwestowanie w Polsce 32 mld euro, zarówno w formie wsparcia
bezpośredniego (23 mld euro), jak i inwestycji w rozwój obszarów wiejskich. Wśród unijnych priorytetów w Polsce komisarze unijni widzą wzrost konkurencyjności i produktywności sektora produkcji żywności, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działań na rzecz klimatu oraz wspieranie gospodarki rolnej poprzez poprawę lokalnej infrastruktury, inwestowanie w edukację, kulturę oraz
ochronę i tworzenie miejsc pracy.
Głównym przedmiotem debaty były pytania o spójność pomiędzy tymi dwoma planami, pomiędzy Strategią na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju a wspólną polityką rolną, a także
o nasze dotychczasowe niedociągnięcia oraz o wyzwania, jakie stoją przed Polską w związku z wykorzystaniem środków
z nowej perspektywy budżetowej.

W rządowej Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju z 2017 roku zdefiniowano pięć pułapek rozwojowych, które w równym stopniu dotyczą państwa i gospodarki, w tym
również rolnictwa i obszarów wiejskich. Odpowiednikiem SOR
w Unii Europejskiej w dziedzinie rolnictwa jest wspólna polityka rolna, która również wielokrotnie posługuje się terminem zrównoważone.
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Debata: „Innowacje w branży rolno-spożywczej”
mgr inż. Marta Bieciuk 									

mgr inż. Natalia Niska

Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki 			

Broker SIR

Debata poświęcona innowacjom w branży rolno-spożywczej,
która za nadrzędny cel postawiła sobie odpowiedzieć na pytania związane z przyszłością sektora rolnego w Polsce i Europie. Ważne też było określenie wyzwań dla polskiej wsi i próba zdefiniowania roli biznesu i agend rządowych w celu polepszenia warunków gospodarstw rolnych.
W debacie udział wzięli:
n prof. Jerzy Buzek, przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii w PE,
n Marek Zagórski, minister cyfryzacji,
n dr Wolfgang Burtscher, zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji KE,
n dr Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
n Adam Banaszak, członek zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Panel moderował Marcin Piasecki, redaktor „Rzeczpospolitej”.
Poruszane zagadnienia: innowacyjność w polskim rolnictwie i łańcuchu żywnościowym, programy badawcze w rolnictwie, wdrażanie i rozwój nowych technologii, smart farming (inteligentne gospodarstwa), cyfryzacja i dostęp do sze-

rokopasmowego internetu, współpraca na płaszczyźnie rolnictwa, biznesu i organów administracji rządowej, doradztwo rolnicze w transferze wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Konkluzja dyskusji oparła się na efektywnym wprowadzaniu i koordynacji działań dotyczących innowacyjności na polskiej wsi.
Wiceminister Ryszard Zarudzki powiedział m.in., że „w obecnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały wdrożone usługi doradcze, które wprowadzono w 26 tys. gospodarstw rolnych w Polsce. Dzięki tym usługom rolnik wraz z doradcą
ma za zadanie określić, w jaki sposób gospodarstwo może dalej i lepiej się rozwijać. Innowacje w gospodarstwach rolnych mają na celu
zaoszczędzenie czasu oraz wody i gleby”.

Zakończenie debaty: uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Innowacyjny rolnik 2019”.
Konkurs „Innowacyjny Rolnik” jest organizowany przez
„Tygodnik Poradnik Rolniczy” oraz Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, zwłaszcza w rodzinnych gospodarstwach
rolnych, nie jest łatwe, zwłaszcza gdy rolnik nie ma do dyspozycji dużego kapitału. Dlatego też ideą tego konkursu jest nagradzanie tych rolników, którzy zmieniają swoje gospodarstwa
przede wszystkim dzięki dobrym pomysłom.
Wyróżniono rolników prowadzących nowatorskie gospodarstwa w czterech kategoriach:
n Włodzimierz Domżał – Przedsiębiorstwo na wsi,
n Łukasz Stefaniak i Monika Klarzak – Rodzinne gospodarstwo,
n Bogusław Wencel – Rolniczy handel detaliczny,

n Justyna i Jacek Bednarkowie – Gospodarstwo agroturystyczne.
Nagrody wręczyli prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Krzysztof Podhajski oraz redaktor naczelny
„Tygodnika Poradnika Rolniczego” Paweł Kuroczycki.

Nagroda im. Józefa Ślisza
Nagroda przyznawana przez Fundację Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej od 2017 roku ma na celu uhonorowanie
organizacji bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem
w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych,
szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.
Tegorocznymi laureatami Nagrody im. Józefa Ślisza były
koła gospodyń wiejskich, uhonorowane za popularyzowanie
dziedzictwa kulturowego, pobudzanie aktywności mieszkańców w społecznościach lokalnych, kultywowanie regionalnych
tradycji oraz wspieranie integracji mieszkańców wsi.
Wśród wyróżnionych III edycji nagrody znalazło się 10
Kół Gospodyń Wiejskich: Cikowice (woj. małopolskie), „Włościanki” z Łoniowa (woj. małopolskie), Panienka (woj. wielkopolskie), Sudołek (woj. małopolskie), Świerczynek (woj. mazo-

wieckie), „Mokowianki” w Mokowie (woj. kujawsko-pomorskie),
Zielin (woj. zachodniopomorskie), Zagórzany (woj. małopolskie),
„Zastawianki” (woj. lubelskie), „Pigany” (woj. podkarpackie).
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APLIKACJA
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

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

Aplikacja możliwa jest do pobrania bezpłatnie

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

porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod

Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 428. Ustawa weszła w życie z dniem 6 marca 2019 r.
 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska. Dz.U. z 2019 r., poz. 452. Ustawa weszła
w życie z dniem 14 marca 2019 r.
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych. Dz.U. z 2019 r., poz. 295. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 marca 2019 r.
 z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz.
296. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 marca 2019 r.
 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych
czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności. Dz.U. z 2019 r., poz. 306. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 marca 2019 r.
 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella
w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus” na lata 2019
i 2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 346. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 lutego 2019 r.
 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego
programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 2019-2021. Dz.U. z 2019 r., poz.
352. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 14 marca 2019 r.
 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu
zwalczania wścieklizny na lata 2019-2021. Dz.U. z 2019 r., poz.
356. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 marca 2019 r.
 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 390. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 marca 2019 r.
 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. Dz.U. z 2019 r., poz. 398. Rozporządzenie
weszło w życie z dniem 1 marca 2019 r.

 z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz.
407. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 marca 2019 r.
 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 427. Rozporządzenie
weszło w życie z dniem 6 marca 2019 r.
 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie
gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych
zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz.
431. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 marca 2019 r.
 z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw. Dz.U. z 2019 r., poz. 433. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2019 r.
 z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału
siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym. Dz.U. z 2019 r., poz. 440.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 marca 2019 r.
 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,
wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 449. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 marca 2019 r.
 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 451. Rozporządzenie weszło
w życie z dniem 15 marca 2019 r.
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U.
z 2019 r., poz. 299.
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dz.U.
z 2019 r., poz. 300.
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w domu i w zagrodzie

Wielkanocny stół pełen tradycji i symboli
W tradycji Kościoła katolickiego świętom wielkanocnym przypisuje się najważniejsze znaczenie liturgiczne. To święta Zmartwychwstania Chrystusa, czyli dla katolików tryumf życia nad śmiercią, nadziei i radości. Równie ważnym
okresem jest Wielki Post poprzedzający te święta, czas umiaru, skromności i poszczenia. Tradycyjne potrawy wielkopostne i wielkanocne są pełne symboli łączących wymiar cielesny i duchowy, przeplatających w sobie katolickie
obrzędy z ludzkimi pragnieniami szczęścia, dostatku i dobrobytu.
mgr Elżbieta Czaplicka

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno
Karnawał kończy się zapustami (w niektórych regionach zwanymi mięsopustami), które trwają od tłustego czwartku do
wtorku do północy poprzedzającego Środę Popielcową. W te dni jedzono i pito
ponad miarę. Na stołach królowały racuchy, pączki i ciasta nadziewane słoniną.
Dziś w tradycji utrzymał się tylko tłusty
czwartek, podczas którego spożywane są
pączki i faworki.
Środą Popielcową rozpoczynał się Wielki Post. Jak sama nazwa wskazuje, to czas
powrotu do umiarkowania w jedzeniu
i piciu, czas pokuty i wyciszenia. Przed
Środą Popielcową gospodynie szorowały
patelnie i garnki piaskiem, żeby nie było
na nich śladu tłuszczu zwierzęcego. Przez
cały okres postu nie spożywano mięsa,
tłuszczu zwierzęcego, a od połowy postu
nawet nabiału. Podstawę żywienia stanowiły chleb, ziemniaki, kapusta i śledź. Dziś
żywienie w trakcie Wielkiego Postu nie
różni się zasadniczo od tego, co spożywamy na co dzień, a jego symboliczny wymiar ma dziś mniejsze znaczenie.
Wielkanocny stół pełen symboli
Nie jest tajemnicą, że od wieków to, co
duchowe i cielesne przenika się wzajemnie. To, jak nakrywamy świąteczny stół,
co na nim stawiamy i w jaki sposób go
dekorujemy, nie jest przypadkiem i nacechowane jest symboliką. Wielkanocna
sztuka kulinarna jest pięknym wyrazem
tradycji, pełnym nawiązań do duchowego aspektu świąt i jednocześnie łącząca się z ludzkim pragnieniem szczęścia
i dobrobytu.
Koszyczek wielkanocny
Baranek (z ciasta, cukru, masła) – to
symbol Chrystusa Zmartwychwstałego,
wyrażający radość z tryumfu życia nad
śmiercią, to symbol łagodności, miłości
i pokoju. Wierzono, że jego poświęcenie
zapewni domownikom pokój, dobrobyt
i przychylność natury.
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Jajko – już od czasów starożytnych jest
symbolem życia, odrodzenia, odnowienia. Jest również symbolem życia ukrytego i odnowienia istnienia. Dawniej w okresie postu w ogóle się go nie spożywało. Podobnie jak baranek ma zapewnić domownikom szczęście i dobrobyt. Dzielenie się
święconym jajkiem to symbol zgody i braterstwa, umacnia więzy rodzinne, łagodzi
waśnie. Dawniej na wsiach święconym jajkiem dotykało się zwierzęta gospodarskie,
żeby inwentarz był zdrowy i służył gospodarzom, natomiast skorupki rozrzucało się
wokół domu i zakopywało na skrajach pól,
aby zapewnić dobrobyt, urodzaj i ochronę
przed klęskami żywiołowymi.
Chleb wkładany do koszyczka jako
symbol ostatniej wieczerzy i Eucharystii. Jest oznaką powodzenia, sytości i dostatku. Oczywiście święcony przez katolików z pragnieniem wiecznej jego obecności na stołach.
Wędlina – kiedyś mięso spożywano
sporadycznie, a już na pewno nie w poście, jego obecność w koszyczku oznaczała bogactwo i dostatek. Ma zapewnić
zdrowie, dostatek i pomyślność.
Ciasto – najlepiej, jeśli jest to wypiek
domowy, ponieważ jest oznaką kunsztu i doskonałości. Jest również swego rodzaju słodką nagrodą za wstrzemięźliwość w poście.

Chrzan – jest religijnym symbolem
goryczy Męki Pańskiej, w tradycji świeckiej symbolizuje męstwo, siłę, krzepę.
Kiedyś wierzono, że ma moc odpędzania złych duchów i zapewnia ochronę
i pokój rodzinie.
Sól – to materiał nadający potrawom
smak, konserwujący, towarzyszący człowiekowi od wieków. Wierzono, że odstrasza złe moce i chroni przed chorobami, dlatego wkładano go do święconki,
aby nigdy go nie zabrakło.
Symbolika poszczególnych składników koszyczka wielkanocnego przekłada się na pozostałe potrawy na świątecznym stole. Nasze stoły uginają się od jadła na bazie jajek i mięsa. Ciekawostką
jest potrawa, która współcześnie kojarzy
nam się nieodzownie z Wielkanocą, czyli
żurek. Oczywiście wówczas był zupą postną, obecnie wzbogacamy go kiełbaską,
wędzonym boczkiem i jajkiem. Dawniej
żurek był na równi ze śledziem podstawową potrawą gotowaną w czasie Wielkiego Postu, a koniec poszczenia symbolizowało uroczyste „zakopanie żuru”, nazywane również „pogrzebem żuru”. Obrzęd ten odbywał się w Wielki Piątek i towarzyszyło mu tzw. wieszanie śledzia.
Pożegnanie z tymi potrawami postnymi
odbywało się poprzez uroczyste wieszanie na gałązkach wierzby śledzia zrobio-

w domu i w zagrodzie
nego z drewna, a żur zakopywano razem
z garnkiem lub wylewano, a garnek tłuczono o próg i drzwi domu. To symboliczne zamknięcie restrykcyjnego wówczas postu dawało początek przygotowaniom wystawnych dań wielkanocnych.
No i słodkości. Nie wyobrażamy sobie świąt wielkanocnych bez idealnej baby i pięknego mazurka.
Może zatem warto w Wielkim Poście
odrobinę, jak nakazuje tradycja popościć,
co i dla zdrowia, i dla figury, i dla ducha
dobrze nam zrobi. A Wielkanoc będzie
wówczas smakowała intensywniej i nabierze prawdziwie świątecznego wymiaru zarówno duchowego, jak i cielesnego.
Przepisy na świąteczne potrawy
Baba wielkanocna
Składniki: 500 g mąki, 350 g cukru, 250
g masła, 4 jajka, ¾ szklanki mleka lub śmietany, 3 łyżki kakao, łyżka proszku do pieczenia, 1 cukier waniliowy.
Masło utrzeć z 25 dag cukru, dodać
żółtka i cukier waniliowy. Mąkę połączyć z proszkiem do pieczenia, przesiać,
po czym na przemian z mlekiem (lub
śmietaną) dodać do utartych z cukrem
żółtek, cały czas mieszając.
Gdy wszystkie składniki utworzą
gładką masę, dodać pianę z białek i delikatnie wymieszać. Następnie ciasto podzielić na połowy i z jednej zrobić masę
czekoladową: dosypać kakao i pozostałe
10 dag cukru.
Formę na babkę (okrągła o pojemności 1,5 l) wysmarować masłem i wysypać

bułką tartą. Nakładanie ciasta zacząć od
kilku łyżek masy „białej”, następnie dać
kilka łyżek czekoladowej i tak do wyczerpania ciasta, uważając, aby na wierzchu była masa z kakao. Piec ok. 1,5 godziny w piekarniku nagrzanym do 180
stopni C.
Wielkanocna kaczka z jabłkami
Składniki: 1 kaczka, ½ łyżeczki pieprzu,
łyżka soli, łyżka majeranku; dodatkowo: 5 jabłek, 1,5 łyżki soku z cytryny, łyżka cukru,
łyżka majeranku; nadzienie: 5 kwaśnych jabłek, łyżka majeranku.
Kaczą tuszkę natrzeć mieszanką soli, pieprzu i suszonego majeranku. Jabłka, najlepiej szare renety, obrać, pozbawić
gniazd nasiennych i pokroić na ćwiartki. Przyprawić łyżką majeranku i włożyć
do kaczego brzuszka. Tuszkę spiąć wykałaczkami i zasznurować bawełnianą nitką. Nicią związać też nóżki.
Kaczuszkę ułożyć w wysmarowanej
tłuszczem brytfannie i piec w piekarniku ok. 2 godzin w temperaturze 180°C.
Gdy kaczka ma już piękny złocisty kolor, przykryć foremkę pokrywką lub folią aluminiową.
Po mniej więcej godzinie pieczenia
wytapia się sporo aromatycznego tłuszczu. Jedną, najwyżej dwie łyżki płynnego
smalcu przełożyć na patelnię i zabrać się
za duszenie jabłek. Owoce pokroić najpierw na ćwiartki, następnie jeszcze na
pół. Wrzucić na rozgrzany tłuszcz, dodać
sok z cytryny i cukier.
Przyprawić roztartym w dłoniach majerankiem (tarcie i ciepło dłoni wydoby-

wa z niego cały aromat). Dusić pod przykryciem, aż jabłka zmiękną, lecz się nie
rozgotują. Podawać z duszonymi jabłkami.
Żurek wielkanocny
Składniki: 6 białych kiełbas, zakwas, 1 cebula, 2 ząbki czosnku, 1 łyżka masła, 1 suszony prawdziwek, liść laurowy, kilka ziaren
ziela angielskiego, kilka ziaren czarnego pieprzu, 1 łyżka majeranku, oliwa do smażenia,
jajka ugotowane, pieprz do smaku.
Cebulę pokroić w drobną kostkę, zeszklić na maśle w wysokim garnku. Dodać posiekany czosnek i wszystko razem
przesmażyć, uważając przy tym, by czosnek się nie zrumienił. Zalać wodą (1,52 l). Dorzucić kapelusz suszonego prawdziwka, liść laurowy, kilka ziaren czarnego pieprzu i ziela angielskiego oraz roztarty w dłoniach, suszony majeranek. Dodać białą kiełbasę, przykryć i zagotować.
Ugotowaną kiełbasę przełożyć na ciepły talerz. Do garnka wlać zakwas na żur
– tyle, by zupa była wystarczająco kwaśna i gęsta. Przykryć i zagotować.
Kiełbasę pokroić w plastry, usmażyć
na patelni na odrobinie oliwy (powinna
być mocno rumiana).
Żur przecedzić. Przyprawić solą i pieprzem. Podawać z usmażoną kiełbasą
i ugotowanym na twardo jajkiem. Na talerzu udekorować natką pietruszki.
Źródła:
- ewawachowicz.pl
- www.przewodnik-katolicki.pl
- polki.pl

Tradycyjne zawody i rękodzieła
Życie na wsi, jego realia, formy zajęć oraz koloryt związane były z codzienną pracą w gospodarstwie, która zapewniała realizację potrzeb mieszkańców i pozwalała przetrwać. Praca toczyła się wokół zorganizowania sobie gospodarstwa domowego, pożywienia i ubrania. Zabiegi te, będące zjawiskiem pierwotnym, wykonywane były w ramach
gospodarki samowystarczalnej, dopiero później na jej bazie powstawały rzemiosła, np.: ciesielstwo, garncarstwo,
bednarstwo, tkactwo, kowalstwo, dekarstwo oraz drobna wytwórczość rękodzielnicza.
Sylwia Zubek

Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Kętrzyn
Procesy te zrodziły potrzebę powołania cechów rzemieślniczych. Były to
jedyne miejsca, w których wytwarzano przedmioty przez wszystkich pożądane. Członkowie cechów pracowali intensywnie, chcąc sprostać zapotrzebowaniu na swoje produkty, po czym sprzedawali swoje wyroby na okolicznych targach. Rękodzieło było czymś naturalnym, oczywistym. Zmieniła to rewolu-

cja przemysłowa wraz z uwłaszczeniem,
migracje ludności i związany z tym rozwój środków transportu i komunikacji,
a na koniec procesy urbanizacyjne. Upadły cechy, a rękodzieło, zastąpione produkcją maszynową, przestało mieć rację
bytu, powodując tym samym wyginięcie niektórych zawodów. Te zawody być
może już nigdy nie powrócą na rynek,
ale warto o nich pamiętać.

Oto niektóre z nich:
Ciesielstwo – ciesielstwem zajmował
się cieśla, rzemieślnik, który budował
drewniane domy lub inne budynki, wyrabiał z drewna części budowli lub proste meble.
Dekarstwo – to zajęcie dekarza, rzemieślnika, który zajmował się pokrywaniem lub naprawą dachów.
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w domu i w zagrodzie
to wykonuje kowal, który także m.in. kuł konie.
Narzędzia żelazne były
lepsze od drewnianych
czy kamiennych, dawały więc możliwości postępu w rolnictwie.
Młynarstwo – rzemiosło zajmujące się
przeróbką ziarna zbożowego na mąkę, kaszę itp.
Bednarstwo – rzemiosło obejmujące
wyrób naczyń drewnianych klepkowych,
obręczowych. Wyroby bednarskie służyły kupcom do transportu różnego rodzaju towarów, potrzebne były w browarach,
garbarniach, kopalniach soli.
Plecionkarstwo – rzemiosło obejmujące wszelkiego rodzaju plecionki ze słomy, wikliny, rafii itp. Modne stały się
wiklinowe meble. Plecenie służyło także do produkcji niektórych części ubioru. Szczególnie popularna była umiejętność wyrabiania słomianych kapeluszy
i obuwia ze słomy. O powszechnej tej
produkcji mówi znane porzekadło ludowe: „Chłop właził na lipę bosy, a schodził obuty”.
Garncarstwo – rzemiosło i technika
wyrabiania naczyń glinianych, przede
wszystkim do użytku codziennego. Garncarstwem trudnili się garncarze. Suszące
się gliniane garnki na płotach, wypoczywający żniwiarze to częsty widok utrwalony na obrazach i starych zdjęciach.
Kowalstwo – rzemiosło trudniące
się ręcznym kuciem przedmiotów metalowych o różnych kształtach. Zajęcie

Tkactwo – rzemiosło zajmujące się
ręcznym lub mechanicznym wyrobem
tkanin z przędzy. Wykonywane na wsi
lniane, konopne, wełniane lub lniano-wełniane tkaniny tkane splotem prostym rypsowym przeznaczone były na
odzież, bieliznę, ręczniki, obrusy, płachty i worki.
Zabawkarstwo – jest rzemiosłem zajmującym się wyrobem zabawek. Zajęcie to ma bardzo stare tradycje, jest nierozerwalnie związane z historią człowieka, od jego pradziejów do współczesności.
Hafciarstwo i koronkarstwo – haft
był na wsi zajęciem wykonywanym
w gospodarstwie na użytek własny. Służył do zdobienia odświętnego stroju oraz
wykonywania obrusów, serwetek.
Powrót do korzeni
Od kilku lat można zauważyć powrót
do kultywowania tradycji. Modne stało
się organizowanie warsztatów tkackich,
garncarskich, wystawiane są rękodzieła stworzone za pomocą szydełka, gobeliny. Organizowane są także jarmarki ginących zawodów, które cieszą się
ogromną popularnością. Ręcznie wyrabiane przedmioty wracają do łask, są niepowtarzalne, wykonane z pasją. O tych
przedmiotach zwykło się mówić, że mają duszę. Rynek coraz bardziej przesycony jest sztucznością, plastikiem, wytwórstwem pochodzącym z produkcji
azjatyckiej. Ludzie zaczęli doceniać naturę, prostotę i jej piękno. Taka tendencja otworzyła drogę ku odtwarzaniu ginących zawodów.
Bardzo popularne staje się haftowanie i krawiectwo. Wzrasta częstotliwość
korzystania z usług młynów produkujących małe ilości mąki i kasz pochodzące z zaufanego źródła. Dachy ze strze-
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chy powoli wracają do łask, ludzie stawiają na ekologię i na naturalne materiały. Można spotkać coraz częściej dachy
pokryte trzciną. Strycharze mają szansę
na powrót do zawodu. Tęsknimy za tradycyjnym wypiekiem chleba na zakwasie. Rzadkością jest piec piekarniczy zbudowany dawną techniką.
Kowal nadal wykonuje tradycyjny zawód. Jego praca zawsze będzie
potrzebna, wykonuje bowiem podkowy, gwoździe, a także, bardzo obecnie modne, przedmioty artystyczne:
zamki do drzwi, zasuwy, kute uchwyty do mebli, kwietniki, ozdobne ogrodzenia, bramy. Każdej działalności rzemieślniczej towarzyszą opowieści, np.
o symbolice podkowy przyciągającej
szczęście. Sposób zawieszenia podkowy jest bardzo ważny – na kształt litery U skierowanej w stronę wschodu
słońca ma działać jak magnes na szczęście, które będzie „wpadać do naszego życia”.
Mimo że dzisiejszy rynek zabawkarski
zdominowały konstrukcje mechaniczne,
zrobione z zimnego metalu i plastiku, zabawki ludowe ciągle znajdują swoich nabywców. Nazwane ekologicznymi znów
stają się modne. Emanują ciepłem i prostotą, są po prostu ładne.
Często organizowane są warsztaty
pracy z wełną, podczas których uczestnicy dowiadują się, z jakiego zwierzęcia pozyskuje się wełnę, poznają narzędzia związane z przędzeniem: kołowrotki, wrzeciona, gręple. Zapoznają się z technikami przędzenia wełny.
Uczestnicy warsztatów uczą się o dawnych sposobach pracy z włóknem, sami czeszą, międlą, tkają na warsztacie
tkackim. Warsztaty takie są żywą lekcją historii.
Wielu z twórców ginących zawodów
to ludzie starsi, ale jest nadzieja, ponieważ młodzi ludzie garną się do rzemiosł.
Organizowane są kursy rzemieślnicze,
podczas których mistrzowie przekazują swoją wiedzę młodszym pokoleniom.
Umiejętności rękodzielnicze są naszym
dziedzictwem kulturowym, które należy pielęgnować i przekazywać z pokolenia na pokolenie.
Źródła:
- „Ginące zawody w Polsce” Zbigniew Adam
Skuza, Warszawa 2006, 2008

ogłoszenia kupno-sprzedaż
Sprzedam:
n Siewnik zbożowy AGROMET KUTNO POZNANIAK 6 rok prod.
1988. Przyczepa samozbierająca MIROSŁAWIEC duża rok produkcji 1987. Powiat bartoszycki gm. Górowo Iławeckie. Tel. 516 063 227.
n Ciągnik PONAR 82A, rok pr. 2004 r., 3600Mth, z TUREM bez
osprzętu, zarejestrowany, ubezpieczony, pierwszy właściciel,
cena 51.000 zł. Tel. 513 447 485.
n Sprzedam 12 ton jęczmienia ozimego. Cena do uzgodnienia. Tel.
604 625 685.
n 2 ogiery zimnokrwiste, 1,5-roczne sprzedam. Tel. 502 415 616.
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 Kombajn BIZON Z056 (szerokie koła, rok prod. 1984, stan idealny), owijarkę Metal-Fach (stan idealny), rozrzutnik obornika
dwuosiowy (prod. polskiej), przetrząsarko-zgrabiarkę (szerokość
robocza 3 m), śrutownik bijakowy (silnik 11 kW). Tel. 55 244 81
89 (proszę dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.
n Sprzedam ciągnik C-330 z turem, rok prod. 1982, sprawny i zarejestrowany. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 615 532.
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 szczeniaki foksterier tricot po rodzicach polujących,
gm. Jonkowo. Tel. 604 194 791.
n Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (w pełni
sprawną) – cena 28 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka,
tel. 600 797 360.
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 jednorzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.
n Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same budynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnienia. Tel. 691 877 920.
n Sprzedam zbiornik na mleko 340 litrów i 650 litrów, baloty siana i sianokiszonki. Gmina Purda. Tel. 664 773 157.
n Ciągnik Pronar 1221 A, rok prod. 2006, klimatyzacja, przedni
tuz, 1400 MTG, stan idealny. Agregat uprawowo-siewny UNIA
Grudziądz, szerokość robocza 3 m, stan idealny. Gmina Dobre
Miasto. Tel. 698 489 990.
n Przyczepa Mengele 540/2, rok prod. 1992, sterowana panelem.
Tel. 89 616 95 16.
n 30 ha ziemi rolnej dobrej klasy w całości lub w części. Waplewo gm. Jedwabno. Tel. 510 834 283.
n 11 ha 55-letniego lasu (mieszanego z przewagą sosny i świerku)
położonego w obrębie wsi Dmusy gm. Biała Piska. Cena ok. 30
tys. zł. Tel. 883 391 659.
n Dom jednorodzinny, parterowy, wolnostojący położony w malowniczym miejscu (gm. Płoskinia). Powierzchnia mieszkalna domu
wynosi 100 m2, pow. działki 5,72 ha. Istnieje możliwość rozbudowy budynku mieszkalnego. W cenie gotowy projekt rozbudowy
z pozwoleniem na budowę. Dom składa się z 5 pokoi, przestronnego holu, kuchni oraz łazienki. W domu została wymieniona instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie (nowe grzejniki, piec
CO, okna). Na całej pow. mieszk. wymieniono wylewki i podłogi,
sufity podwieszane. Na działce znajduje się duży, murowany budynek gospodarczy. Na posesji znajduje się staw, młody owocowy sad, ogródek warzywny i kwiatowy. Dojazd do posesji drogą
asfaltową. Położenie posesji nadaje się na prowadzenie działalności agroturystycznej (około 300 m do lasu). Tel. 721 015 466.

n Dom jednorodzinny o pow. 130 m2, działkę rolną o pow. 1,3 ha,
działkę ogrodniczą o pow. 0,65 ha. Położone na terenie miasta
Ornety, cena do uzgodnienia. Tel. 668 047 199, 798 387 298.
n Gospodarstwo rolne 11 ha, budynki mieszkalne i gospodarcze,
budowane w 2004 r., 2 stawy rybne o pow. 0,5 ha, las o pow. 4 ha
z linią brzegową jeziora Kraks przy trasie nr 16 Biskupiec - Olsztyn, gm. Biskupiec. Tel. 503 151 852.
n Grunty rolne 11,11 ha, klasa IV, położone: obręb Bogatyńskie,
gmina Orneta, powiat lidzbarski. Tel. 604 215 407.
n Jelenie byki sprzedam. Wieliczkowo, gm. Lubomino. Tel. 500 891 996.
n Przyjmujemy zapisy na drób: kurki odchowane: żółtonóżka (kwiecień), Tetra, Mesa, Bangkok, Leghorn (maj). Drób wodny: pisklęta,
kaczki: pekin francuski, kaczka piżmowa, gęś kołudzka (marzec
- najniższa cena, maj), pisklęta i indyki kolorowe (maj, czerwiec).
Kurki odchowane cały rok. Kaczki nieodchowane. Tel. 604 194 791.
n Siewnik „Poznaniak” sprzedam. Tel. 604 194 791.
n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwity
wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż, wiaty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.
n Chłodnia do mleka 1000 l po wymianie agregatu 2 lata temu 7000 zł, gmina Wilczęta. Tel. 609 973 847.
n Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie stacje
paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ścinacz zielonek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619, 518 867 456.
n Bielarka pneumatyczna, agregat malarski, pianownica, piaskarka, stal nierdzewna. Gwarancja 5 lat. Okazja! Model 2018. Producent, tel. 533 053 636.
n Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) - 7,5 m. Tel. 503 509 932.
n Kombajn Bizon Super, rok prod.: 1978, sprawny technicznie po
remoncie. Cena: 22 000 zł. Tel. 601 431 641.
n Maszt podnoszący wózka widłowego MANITOU udźwig
1000 kg wysokość unoszenia 3 m, stan: b. dobry, cena: 2 000 zł.
Ełk. Tel. 693 467 794.
n Laweta do słomy, dł.: 11,5 m, ładowność: 11,5 t, zarejestrowana,
ubezpieczona jako rolnicza, cena: 17 000 zł. Sianokiszonka od
70 zł. Siano, duże bele - 90 zł. Laweta do słomy zarejestrowana, cena: 7 000 zł. Roztrząsałka 4-ramienna na 6 palców Claas
CL540, hydraulicznie składana. Zgrabiarka 2-gwiazdowa KUHN
12 500 zł. Laweta do sianokiszonki z dokumentacją, cena 6 500
zł. Przyczepa wywrotka tandem, cena 6 800 zł. Tel. 603 820 720.
n Ładowarkę teleskopową JCB, przyczepę do zboża 18 t., rozrzutnik T-088, osprzęt do ładowarek, chwytak do bel. Gmina Dobre Miasto. Tel. 509 236 519.
KUPIĘ:
n Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ursus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
n 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie.
Tel. 724 133 999.
n Byczki opasowe do dalszego chowu do 150 kg. Tel. 603 820 720.
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.
n Pług Kverneland, traktor 4- lub 6-cylindrowy, żnijkę do zboża,
rozsiewacz 2-tarczowy do nawozów i przyczepę 4- lub 6-tonową. Tel. 795 807 728.
n Grunty rolne, ziemię rolną od 2 do 4 klasy, o powierzchni od
30 do 100 ha. Tel. 795 807 728.
n Rozdrabniacz słomy do Bizona, opony 23,1-26x do Bizona. Pług
obrotowy lub zagonowy 4-skibowy. Ciągnik Zetor 11441, 1222,
1214 lub 1614. Tel. 795 807 728.
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Krzyżówka
1. Choroba pszenicy ozimej.

1.

2. Popularna używka.

2.

3. Na niej uprawy.

3.

4. Makroskładnik w uprawie buraka cukrowego.

4.
5.

5. Popularny kolor.

6.

6. Nie ateista.
7. Rasa bydła.

7.

8. Wyrabia beczki.

8.
9.

9. Wabi ryby.
10. Oczyszcza powietrze i nie tylko.

10.
11.

11. Zanieczyszczone powietrze.
12. Królowa wśród kwiatów.

12.
13.
14.
15.

13. „Gdzie jest .........”.
14. Cukrowy lub pastewny.
15. Gatunek zboża.

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 30 kwietnia 2019 r. Adres: „Bieżące Informacje”,
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.
Adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:
n Bartoszyce, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05
n Braniewo, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46
n Działdowo,
• Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2,
tel. (23) 696 19 75
n Elbląg, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36
• Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04
n Ełk, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67
n Giżycko, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99
n Gołdap, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57
n Iława, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73
• Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22
n Kętrzyn, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem),
tel. (89) 751 30 93
n Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1,
tel. (89) 767 23 10
n Mrągowo, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2019 r.
reklama na okładce kolor:
			 n		 II, III str. - 1 000 zł netto
			 n		 IV str. - 1 200 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
reklama wewnątrz numeru kolor:
n		 format A4 - 800 zł netto
n		 format 1/2 A4 - 500 zł netto
n		 format 1/4 A4 - 400 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
artykuł sponsorowany format A4 - 600 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:
n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4
					 - 500 zł netto

n Nowe Miasto Lubawskie, ul. Jagiellońska 24d,
tel. (56) 474 21 88

			 n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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

			 n		 Kartka A3 złożona do formatu A4

n Olecko, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17
n Olsztyn
• Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

					 od 2 do 8 stron - 1 000 zł netto
					 od 8 do 16 stron - 1 500 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

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.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

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

Weź udział w konkursie, wygraj cenne nagrody!

Najciekawsza
zagroda warmińska

z zachowaniem tradycyjnego charakteru
architektury regionalnej
Więcej informacji w majowym numerze „Bieżących Informacji” oraz na naszej stronie internetowej www.wmodr.pl (od 15 kwietnia br.)

Zdjęcie dzięki uprzejmości siedliska Plajny – Ogród Dobrych Myśli (Plajny 10, 14-407 Godkowo, www.plajny.pl)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza na

XI Wiosenne
Targi Ogrodnicze

„Pamiętajcie o ogrodach”
pod Honorowym Patronatem

Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
Artura Chojeckiego

W PROGRAMIE TARGÓW PREZENTACJA:
n roślin i artykułów szkółkarskich
n maszyn i urządzeń do produkcji
ogrodniczej
n zabudowy, wyposażenia i aranżacji
ogrodów
n sprzętu sportowo-rekreacyjnego
n instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii
n żywności naturalnej i rękodzielnictwa

n instytucji i organizacji działających
na rzecz rolnictwa
n pokazy aranżacji tarasów przydomowych i balkonów oraz cięcia drzew
i krzewów owocowych
n fachowe doradztwo i konsultacje
z architektem krajobrazu
n warsztaty renowacji mebli ogrodowych

27-28 kwietnia 2019 r.
Olsztyn, ul. Jagiellońska 91

patronat medialny:

