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wiadomości z województwa

OSOCZE – drugie życie!
Codziennie środki masowego przekazu informują o obecnym stanie epidemiologicznym w Polsce, wskazując liczbę
zachorowań i wyzdrowień w poszczególnych regionach kraju. Niestety, dane te pokazują, że z dnia na dzień przybywa
osób zakażonych koronawirusem.
Krzysztof Guzek

Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Dlatego też wystosowano apel skierowany do osób, które
wyzdrowiały lub przeszły bezobjawowo COVID-19, aby oddały swoje osocze potrzebującym.

Pobranie osocza od ozdrowieńców, które zawiera cenne
przeciwciała, jest istotnym elementem w walce z koronawirusem. Terapia ta daje skuteczne rezultaty i może pomóc osobom chorym na COVID-19. Duży przyrost osób z dodatnimi wynikami spowodował braki osocza w centrach krwiodawstwa i tym samym wielu pacjentów traci szanse na wyzdrowienie.
Każdy ozdrowieniec powinien zgłosić się do najbliższego
centrum krwiodawstwa, aby oddać swoje osocze. Osocze może zostać pobrane od osób, które:
n miały potwierdzony dodatni wynik badania na koronawirusa,
n przeszły leczenie i zostały uznane za osoby w pełni zdrowe,
n zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu COVID-19,
u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT,
n po zakażeniu SARS-CoV-2, z wytworzonymi przeciwciałami do tego wirusa, u których minął okres co najmniej 14 dni
od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT,
n po zakażeniu SARS-CoV-2, u których minął okres co najmniej
28 dni od ustąpienia objawów albo zakończenia izolacji,
n u których stwierdzono przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co
najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał,
n są w wieku 18-60 lat,
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n nie mają i nie leczą się z powodu przewlekłych chorób,
n spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym
dawcom krwi i osocza,
n osocze mogą oddawać mężczyźni bez transfuzji w wywiadzie, kobiety bez ciąży i bez transfuzji w wywiadzie oraz
osoby bez alloprzeciwciał do antygenów HLA.
Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Polega ona
na pobraniu krwi, którą następnie rozdziela się na osocze
i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do
tej samej żyły. Pobieranie osocza jest bezbolesne i całkowicie
bezpieczne. Trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane
jest nie więcej niż 650 ml osocza. Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250 ml, a potem zamrażane. W zależności
od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.
Zawarte w nim przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 (który powoduje COVID-19) po przetoczeniu eliminują go z organizmu pacjenta wraz z aktywnym zakażeniem. Osoby chore często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno w stosunku
do rozwoju zakażenia. Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.

Proces pobrania osocza w Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Olsztynie odbywa się od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00-14.00.

z życia WMODR

Kompleksowe porady dla rolnika
Dostępne instrumenty wsparcia finansowego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego realizowane, m.in. przez kilkuletnie programy rozwojowe, jak np.: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 i PROW na
lata 2014-2020, oprócz możliwości dofinansowania działań inwestycyjnych, prośrodowiskowych, rozwijających przedsiębiorczość, zmian organizacyjnych, czy udziału w szkoleniach, przewidują także skorzystanie z usług doradczych.
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik
I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
świadczy takie usługi od 2019 roku dla
grupy 842 rolników
z województwa warmińsko-mazurskiego.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
jako instytucja zarządzająca PROW, określiła katalog usług doradczych, których realizacja powinna, wespół z innymi czynnikami, przyczynić się do rozwoju rolnictwa Polski północno-wschodniej. Istotną
cechą tychże usług jest ich dostosowanie
do indywidualnych potrzeb rolnika, a rolą doradcy jest określenie sposobu wykorzystania potencjału gospodarstwa w celu
poprawy jego wyników gospodarczych.
Zatem, każde z gospodarstw będące odbiorcą poddziałania PROW na lata
2014-2020 „Wsparcie korzystania z usług
doradczych”, otrzymało wykonaną przez
certyfikowanego doradcę rolniczego analizę sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa, czyli analizę sytuacji
wyjściowej oraz wskazanie zarysu kierunku rozwoju. Przez okres trzech lat
doradca w gospodarstwie objętym pakietem usług prowadzi rachunkowość. Znaczenie rachunkowości w gospodarstwie
coraz częściej jest doceniane, gdyż nawet uproszczone zapisy zaszłości wpływają na racjonalne prowadzenie działalności gospodarczej – dostarczają podstawowych danych obrazujących kondycję i możliwości rozwoju gospodarstwa
w zakresie inwestycyjnym. Kolejnymi ze
świadczonych usług są, do wyboru:
n ocena dostosowania gospodarstwa
rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
n dostosowanie gospodarstwa rolnego
do wymogów BHP,
n integrowana ochrona roślin, w tym
ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie metod i zabiegów,

n system rolnictwa ekologicznego, w tym
pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne,
n uczestnictwo w systemach jakości.
Przygotowane i realizowane trzyletnie programy doradcze są doskonałym
narzędziem na drodze transferu wiedzy z nauki do praktyki rolniczej. Usługi świadczone są na wysokim poziomie,
zgodnie z metodykami działania opracowanymi przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Usługi fakultatywne w swoich metodykach zawierają nowości i nowatorskie rozwiązania, przez
co upowszechniają postawy i zachowania
innowacyjne w branży rolniczej.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie prowadzi aktualnie dobór 1242 gospodarstw, którym w perspektywie najbliższych dwóch lat, będą świadczone kolejne usługi doradcze w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych”. Istotnym elementem realizacji
tych programów doradczych będą kwestie środowiskowe i klimatyczne, stąd też
powszechną usługą będzie ograniczenie
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. W nowej edycji programów mogą wziąć udział rolnicy już korzystający z usług doradczych od 2019 roku, jak
i nowi rolnicy, zainteresowani podniesieniem konkurencyjności swojego gospodarstwa. Wybór pozostałych usług nastąpi w procesie konsultacji rolnika z doradcą i możliwy będzie z następującego
katalogu:
n ocena dostosowania gospodarstwa
rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
n integrowana ochrona roślin,
n gospodarowanie na obszarach NATURA 2000,
n działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowa-

n

n
n
n
n
n
n
n
n
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niu decyzji o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego
oraz pomoc w realizacji zobowiązania
rolno-środowiskowo-klimatycznego,
system rolnictwa ekologicznego,
w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne,
modernizacja gospodarstw rolnych,
doradztwo dla młodych rolników
rozpoczynających działalności po raz
pierwszy,
doradztwo w zakresie rozpoczęcia
działalności pozarolniczej,
restrukturyzacja małych gospodarstw,
sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo,
rachunkowość w gospodarstwie rolnym,
dostosowanie gospodarstwa rolnego
do wymogów BHP,
uczestnictwo w systemach jakości,
OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich,
zazielenienie.

|

Zapraszamy do kontaktu z Doradcami terenowymi, którzy są realizatorami bezpośrednimi usług doradczych.
Programy doradcze są współfinansowane ze środków EFRROW, dlatego
realizowane są bez pobierania jakichkolwiek opłat.
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z życia samorządu województwa

„Sękacz z Puszczy Rominckiej”
na liście produktów tradycyjnych

Lista jest przewodnikiem po regionalnej kuchni polskiej, a także źródłem informacji na temat tradycji, sposobów
wytwarzania oraz wyjątkowych cech najstarszych rodzimych przysmaków.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Mogą na nią być wpisywane produkty rolne, spożywcze i napoje spirytusowe, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych
metod produkcji. Muszą one też stanowić
element dziedzictwa kulturowego regionu,
w którym są wytwarzane.
– Kiedy mówimy o naszej kulinarnej tradycji, mówimy jednocześnie o kuchniach i tradycjach wszystkich kultur, które tworzą dzisiejszy obraz naszego niepowtarzalnego i unikatowego regionu – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Do tej pory na tej prestiżowej liście znalazło się 47 produktów z Warmii i Mazur. Obecność na liście to również promocja
produktu oraz pierwszy krok do podjęcia starań o certyfikaty unijne.
Kolejnym produktem z Warmii i Mazur
jest „Sękacz z Puszczy Rominckiej”
Tradycja wypieku sękacza sięga prastarych czasów. Istnieje
dużo legend, opowieści i historii związanych z tym specyficznym produktem. Jedna z wielu historii głosi, że pieczenie ciast
w ogniu wywodzi się od prastarych plemion Bałtów – Jaćwingów, Żmudów, Litwinów i Prusów. Późniejsza legenda mówi,
że pierwszy sękacz został podany królowej Bonie na dworze
w Berżnikach koło Sejn.
Pruski rodowód sękacza podkreśla nazwa, pod którą znalazł się książkach kucharskich „Baumkuchen” (etymologicznie
niem.: baum-drzewo; kuchen-ciasto). Przepis na ciasto można
znaleźć w klasycznej książce z przepisami kuchni wschodniopruskiej sióstr Doennig z 1931 r., ale także w wielu starych polskich książkach kucharskich.
Sękacz jest ciastem charakterystycznym dla północno-wschodniej części Polski, a tym samym północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Pojawia
się na stołach mieszkańców podczas uroczystości rodzinnych.
Jak opowiadają mieszkańcy Żytkiejm. – Żadne wesele nie mogło się odbyć bez sękacza. Na początku uroczystości traktowany jest
jako flakon do wiązanki panny młodej. Wiązanki są tak przygotowywane, by pięknie spływać po sękaczu. Sękacz stoi zawsze przy
młodych. A jak jest rodzina zamożniejsza, to nie ma jednego sękacza, tylko trzy, cztery. Sękacze są wyeksponowane na stołach weselnych i tam też są wstawiane kwiaty z prezentów, co goście przynieśli. Na początku wesela sękacze są więc dekoracją, a potem tę dekorację się kroi i spożywa.
Sękacz pojawia się także na chrzcinach, komuniach, jak również podczas świąt Bożego Narodzenia oraz wielkanocnych,
z uwagi na jego walory smakowe, trwałość, a także na piękny
wygląd. W zależności od miejsca wypieku, widoczne są różnice w wyglądzie i smaku tego popularnego ciasta. Główna receptura i technologia pozostała jednak ta sama i kultywowana jest także przez mieszkańców okolicy Puszczy Rominckiej.
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Do przygotowania ciasta na sękacz potrzeba tyle jaj, ile centymetrów ma mieć sękacz. Najczęściej sękacz jest półmetrowy więc do ciasta wbija się 50 jaj. Składnikiem, który wyróżnia „Sękacz z Puszczy Rominckiej”, jest dodatek aromatu arakowego. Może być wypiekany wyłącznie na obracającym się
wałku powieszonym nad ogniem rozpalonym z drewna liściastego (brzoza, olcha, jesion), dzięki czemu jest bardziej delikatny i soczysty.
Taki sposób wypieku potwierdzają relacje mieszkańców
okolic Puszczy Rominckiej. – Do produkcji sękacza potrzebny jest
specjalny piec, wałki drewniane oraz duże i wysokie pomieszczenie.
To sprawia, że nie każdy w swoim domu mógł upiec to ciasto. Często
sąsiadki, członkowie rodzin, spotykali się u osoby, która miała odpowiedni sprzęt i wspólnie przystępowano do pracy. Samo wypiekanie,
od dawien dawna, integrowało lokalną społeczność, członków rodziny, było i nadal jest okazją do wspólnego spędzania czasu. Również
jego konsumpcja zawsze sprzyjała integracji, gdyż wypiekano go na
uroczystości, które gromadziły rodzinę, bliskich i przyjaciół.
„Sękacz z Puszczy Rominckiej” przygotowywany jest
w przez mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie Puszczy. Jego produkcja jest szczególnie kultywowana
przez członków Stowarzyszenia „Żytkiejmska Struga”, którzy
od kilkunastu lat w Żytkiejmach organizują „Święto Sękacza”.
Wydarzenie propaguje wiedzę o tradycjach kulinarnych regionu, zwyczajach i obrzędach, dzięki temu „Sękacz z Puszczy
Rominckiej” jest coraz bardziej rozpoznawalny, a tradycja jego wypieku jest poznawana przez coraz więcej osób. W ubiegłym roku podczas tego święta został upieczony sękacz-gigant
– pięciometrowy sękacz z tysiąca jaj.
Wnioski o wpis produktu na listę składa się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który
dokonuje ich oceny i zgodności z dziedzictwem kulinarnym regionu. Pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są następnie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest odpowiedzialny za jej prowadzenie i uaktualnianie.

z życia ARiMR

Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze D
– popularne wsparcie na zakup maszyn i urządzeń
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 31 marca – 30 czerwca 2020 r. przeprowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze racjonalizacji technologii
produkcji, wprowadzenia innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub
zwiększenia wartości dodanej produktu” (obszar D). To już trzeci nabór wniosków z niniejszego obszaru, przeprowadzony
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Leszek Potorski

Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wsparcie w ramach obszaru D cieszy się
największym powodzeniem wśród rolników, gdyż tylko w ramach niego można dokonać zakupu maszyn i urządzeń, bądź zainwestować w budynki gospodarcze, niezwiązane z produkcją zwierzęcą w gospodarstwie. Pomoc finansowa może być przeznaczona na:
n budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej,
w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
n zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji
rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych
wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku;
n zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
n budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej
wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.
Pomoc skierowana jest do rolników posiadających gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna musi być nie mniejsza niż 13
tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie pomocy.
W takim przypadku dolna granica wielkości ekonomicznej pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy
czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji
wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.
Pomoc przyznawana jest w postaci refundacji poniesionych
kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania
wynosi standardowo:
n 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji , albo
n 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody
rolnik lub gdy wniosek o przyznanie pomocy składny jest
przez osoby wspólnie wnioskujące.
W tegorocznym naborze, w woj. warmińsko-mazurskim złożono
903 wnioski, a więc nieco mniej niż w poprzednich latach. Większość aplikacji dotyczy zakupu maszyn i urządzeń. Tylko niespełna 20% wniosków dotyczy inwestycji budowlanych. Wnioski, które
uzyskały minimum 1,5 punktu podlegają aktualnie ocenie kompletności i poprawności, oraz zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, weryfikacji krzyżowej, weryfikacji limitu pomocy
i ewentualnej wnioskowanej kwoty zaliczki, oraz ocenie technicznej i ekonomicznej, ocenie kosztorysowej robót budowlanych, jak
również ewentualnej wizycie w miejscu realizacji operacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Agencja wyznaczy niezwłocznie Wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż
14 dni od dnia otrzymania wezwania. Wraz z pismem zapraszającym na podpisanie umowy Agencja wyśle jej projekt do zapoznania się. Z chwilą podpisania umowy Wnioskodawca staje się
Beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 i może rozpocząć realizację operacji, zgodnie z przyjętym w niej zakresem rzeczowym i finansowym. Realizacja operacji może zostać rozpoczęta po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy i przed dniem podpisania umowy, jednak należy pamiętać, że wówczas wnioskodawca nie ma gwarancji, że
otrzyma dofinansowanie.
Po zakończeniu realizacji całości operacji lub jej etapu, w celu otrzymania przysługującej refundacji kosztów kwalifikowalnych, Beneficjent będzie musiał złożyć wniosek o płatność pośrednią lub końcową osobiście lub przez upoważnioną osobę
bezpośrednio w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze
względu na miejsce realizacji operacji. Do dnia złożenia wniosku
o płatność wszystkie maszyny, urządzenia, infrastruktura, wyposażenie zakupione w ramach operacji powinny być zamontowane, uruchomione i sprawne, plantacje wieloletnie – założone,
obiekty budowlane – odebrane i dopuszczone do użytkowania,
jeśli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.
Przez okres 5 lat od dnia płatności ostatecznej Beneficjent będzie zobowiązany m.in. do:
n zachowania celu operacji, w tym wskaźnika jego osiągnięcia;
n prowadzenia działalności rolniczej związanej z przyznaną
pomocą;
n informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć
wpływ na wykonanie umowy;
n umożliwienia przeprowadzania przez upoważnione podmioty audytów i kontroli;
n przestrzegania ograniczeń w zakresie przenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania, oraz sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą;
n utrzymania deklarowanej wielkości i sposobu prowadzenia
produkcji rolnej mających wpływ na przyznanie pomocy,
w związku z przyznaną liczbą punktów decydujących o kolejności przysługiwania pomocy.
Ponadto, Beneficjent zobowiązany będzie do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej
o 10% w odniesieniu do roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy
i utrzymania tego wzrostu po jego osiągnięciu w okresie 5 lat
od dnia przyznania pomocy przez Agencję.
Bieżące Informacje nr 11 [373] n Listopad 2020
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z życia KOWR

Zakup nieruchomości rolnych
przez osoby niebędące rolnikami

Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce pomiędzy podmiotami na rynku prywatnym reguluje szereg przepisów,
w tym ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655, dalej UKUR), której
przepisy stosuje się do obrotu nieruchomościami rolnymi.
dr Marcin Kazimierczuk

Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości rolnych o powierzchni 1 ha i powyżej, przez osobę nieposiadającą statusu
rolnika indywidualnego koniecznym jest
uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Uzyskanie zgody w formie decyzji administracyjnej może nastąpić na wniosek zbywcy nieruchomości, bądź jej nabywcy. Zakres niezbędnych informacji oraz wzory dokumentów dostępne są w siedzibie Oddziału oraz na stronie internetowej KOWR, pod adresem www.
kowr.gov.pl w zakładce „UKUR – obrót ziemią rolną”.
Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą, nabycie nieruchomości rolnej, za zgodą Dyrektora Generalnego, w trybie decyzji
administracyjnej wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości
rolnej może nastąpić, jeżeli:
n wykaże on, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej niż
sprzedaż czynności prawnej,
n nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia
działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
n w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do
nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.
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Od dnia 12 czerwca 2020 r. aby wykazać, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapewnia utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego, który jest dostępny
pod adresem www.erolnik.gov.pl. Portal eRolnik umożliwia nieodpłatne zamieszczanie ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz udzielanie odpowiedzi rolników indywidualnych na zamieszczone ogłoszenia.
Ustawa UKUR w art. 2a ust. 4d określa jakie informacje
powinno zawierać poprawnie zamieszczone ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej publikowane na portalu eRolnik:
n oznaczenie sprzedawanej nieruchomości rolnej z podaniem
danych z ewidencji gruntów i budynków dotyczących jej
oznaczenia, powierzchni, klasy bonitacyjnej i rodzaju użytków rolnych oraz numeru księgi wieczystej albo zbioru dokumentów prowadzonego dla tej nieruchomości,
n opis budynków i innych składników majątkowych wchodzących w skład sprzedawanej nieruchomości rolnej,
n informację o przeznaczeniu sprzedawanej nieruchomości rolnej:
• w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
• w miejscowym planie rewitalizacji,
• w miejscowym planie odbudowy, a w przypadku braku
miejscowego planu informację o jego braku oraz:

z życia KOWR
– informację o lokalizacji inwestycji celu publicznego
ustalonej w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego,
– informację o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach zabudowy ustalonych w ostatecznej decyzji
o warunkach zabudowy;
a w przypadku braku ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu informację o ich braku oraz:
– informację o ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
n cenę nieruchomości rolnej;
n termin składania odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, który nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od
dnia zamieszczenia go na ww. portalu.

|

Wnioskodawca po zakończeniu okresu publikacji może
wygenerować raport, który należy załączyć do wniosku.
W tym miejscu należy podkreślić, że warunek ten będzie
spełniony tylko w przypadku, gdy ogłoszenie zostało
poprawnie zamieszczone. Ogłoszenie, które nie zawiera
wszystkich informacji wskazanych w ustawie nie może
być dowodem na to, iż nie było możliwości sprzedaży
nieruchomości rolnikom indywidualnym.

W celu poprawnego opisania zbywanej nieruchomości rolnej, przed zamieszczeniem ogłoszenia, należy zweryfikować
dane nieruchomości w oparciu o:
n wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości – tutaj zawarte są dane ewidencyjne nieruchomości takie jak numer działki, obręb, gmina, powiat oraz jej
powierzchnia i rodzaje użytków,
n wypis z kartoteki budynków, jeżeli zbywana nieruchomość
jest zabudowana – z kartoteki budynków wynika, jakimi
budynkami nieruchomość jest zabudowana,
n zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

n dane ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla zbywanej nieruchomości – treści ksiąg dostępne są na stronie
internetowej ekw.ms.gov.pl.
Ważnym jest, aby w zaświadczeniu o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości znalazły się wszystkie wymagane informacje. W tym celu należy zwrócić się do właściwego Urzędu Gminy o wydanie stosownego zaświadczenia zawierającego informacje o przeznaczeniu sprzedawanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w miejscowym planie rewitalizacji, w miejscowym planie odbudowy, a w przypadku braku miejscowego
planu – informację o lokalizacji inwestycji celu publicznego
ustalonej w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, informację o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach zabudowy ustalonych w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy; w przypadku braku ostatecznej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – informację o ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wszystkie wymagane informacje należy umieścić w polu „Przeznaczenie nieruchomości rolnej”.
Dodawanie ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości rolnej lub
udzielanie odpowiedzi na dowolne z ogłoszeń zamieszczonych na Portalu Ogłoszeń udostępnionym na Platformie eRolnik możliwe jest po wcześniejszym utworzeniu konta użytkownika. W celu utworzenia konta użytkownika na Platformie eRolnik niezbędne jest posiadanie aktualnego potwierdzonego Profilu Zaufanego.
Instrukcja tworzenia konta użytkownika oraz dodawania
i publikacji ogłoszeń na PORTALU OGŁOSZEŃ dostępna jest
na stronie www.erolnik.gov.pl w zakładce „Portal ogłoszeń”, gdzie
również znajduje się informacja o wymaganych elementach,
które powinno zawierać każde ogłoszenie zamieszczone na
portalu.
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w polu i na łące

Nawożenie mineralne użytków zielonych

W ujęciu ekonomicznym, nawożenie jest zabiegiem, który obciąża proces produkcji pasz, jednak kiedy naturalna żyzność gleby zostaje zniszczona, wówczas zachodzi potrzeba uzupełnienia braków, właśnie w postaci nawożenia. Aby
jednak nie generować zbyt dużych kosztów, warto znać podstawowe zasady oraz potrzeby roślin użytków zielonych.
Anna Subocz

p.o. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo
Wykorzystanie przez
rośliny użytków zielonych składników
pokarmowych, dostarczanych w postaci nawozów zależy w głównej mierze
od zawartości wody
w siedlisku glebowym, ponieważ nawożenie i gospodarka wodna wykazują silne sprzężenie. Nawożenie zmniejsza zużycie wody na jednostkę plonu, ale
zwiększa globalne zużycie wody. Dawka
wprowadzanych składników pokarmowych musi być dostosowana do zawartości siedliska glebowego, dlatego przed
podjęciem decyzji o zastosowaniu nawożenia mineralnego warto przeprowadzić badanie gleby, oraz poznać zakres
współdziałania pierwiastków występujących w glebie.
AZOT
W przypadku nawożenia azotem,
czynnikiem warunkującym wielkość
dawki jednorazowej, jest kumulowany azot azotanowy, niekiedy białko. Na
glebach torfowych występują znacznie
mniejsze potrzeby nawożenia azotem,
niż na glebach mineralnych. Przy mieszankach wczesnych gatunków i odmian, na grądach można ograniczyć nawożenie, natomiast mieszanki późne wymagają wyższych dawek. Podstawową
zasadą gospodarki łąkowej jest dzielenie dawki azotu w okresie wegetacji na
2-3 części. Należy pamiętać, że najlepsze
warunki do najwyższego wykorzystania azotu istnieją wiosną. Sposób dzielenia dawek azotu w okresie wegetacji
winien uwzględniać warunki siedliskowe, sposób oraz intensywność użytkowania. W siedliskach suchych zaleca się
stosowanie wyższych dawek azotu na
wiosnę, natomiast na terenach zalewanych nawożenie należy przeprowadzić
w okresie, kiedy poziom wody opadnie.
Odpowiedni podział dawki azotu w dużym stopniu wpływa na występowanie
koniczyny białej w runi. Jeśli latem podamy zdecydowanie niższą dawkę azo-
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tu, w porównaniu do dawki wiosennej,
wówczas udział koniczyny białej w runi
ulegnie znacznym wahaniom – od 10%
wiosną do 60% latem. Nawożenie azotem użytków zielonych zawsze będzie
wpływało korzystnie na rozwój traw, natomiast ujemnie na rozwój roślin bobowatych drobnonasiennych, oraz ujemnie
na aktywność bakterii Rhizobium. Podsumowując, aby określić racjonalne dawki
azotu, należy uwzględnić badanie gleby,
udział roślin bobowatych drobnonasiennych w runi, sposób użytkowania, oraz
intensywność użytkowania.
POTAS
Pobieranie potasu w okresie wegetacji jest nierównomierne, w okresie wiosennym jest ono luksusowe (rośliny pobierają więcej niż potrzebują), a nadmiar
potasu w paszy, zwłaszcza wiosną, może
blokować przyswajanie magnezu przez
rośliny i powodować u zwierząt żywionych zielonką tężyczkę pastwiskową.
Nadmiar potasu w runi powoduje również zachwianie stosunków mineralnych
w paszy, ponieważ potas wykazuje antagonizm względem wapnia i sodu, co obniża wydajność mleka i zmniejsza przyrosty. Dlatego też potas należy stosować
w dawkach nieprzekraczających 50 kg
K2O na hektar. W przypadku użytkowania pastwiskowego należy zwrócić szczególną uwagę na nawożenie potasem, ponieważ znaczna ilość tego składnika wraca do gleby wraz z odchodami wypasanych zwierząt, wówczas dawkę potasu należy zmniejszyć o 20 kg na hektar, w przeliczeniu na każdą krowę pasącą się przez cały sezon pastwiskowy.
W przypadku uprawy mieszanek trawiasto-motylkowatych dawki potasu muszą
być 2-3 razy większe niż w przypadku
nawożenia samych traw, ponieważ rośliny motylkowate trudniej pobierają potas
niż trawy. Dobre efekty w nawożeniu
pastwisk daje stosowanie kainitu, który
przyczynia się do wzrostu zawartości sodu i magnezu w runi. Wraz z wprowadzeniem 100 kg kainitu, poza 10 kg K,
wprowadzamy 3,6 kg Mg i 17,8 kg Na.

Nawożenie kainitem zmniejsza ryzyko
wystąpienia tężyczki pastwiskowej. Należy pamiętać, że gleby zawierające ponad
60 mg K2O na 100 g gleby, zawierają zadowalające ilości przyswajalnego potasu.
FOSFOR
Coraz częściej spotyka się zjawisko
braku reakcji użytków zielonych na
wprowadzany w nawozach fosfor, ponieważ ulega on tak mocnemu wchłanianiu przez glebę i mikroorganizmy, że
staje się niedostępny dla roślin. Działanie plonotwórcze fosforu zależy w głównej mierze od zasobności gleby w azot
i potas. Nawożenie fosforem przy niskich
dawkach azotu, jest nieefektywne. Fosfor lokalizuje się głównie w kilkucentymetrowej, przypowierzchniowej warstwie darni, która jest najbardziej narażona na przesuszenie. Dlatego też uwilgotnienie gleby stanowi klucz do pobierania fosforu przez roślinność. Nawozy
fosforowe można wysiewać jesienią lub
wiosną, w dawce jednorazowej lub nawet trzykrotnej, na trzy lata. Jako pierwiastek mało ruchliwy w glebie, nie ma
ryzyka pobrania przez rośliny w nadmiarze. Na glebach o zawartości powyżej 100
mg na 100 g gleby można go stosować
w niskich dawkach przez 2-3 lata, natomiast przy zwiększonym nawożeniu po
pewnym okresie całkowicie zaprzestać.
WAPŃ
Dla traw najbardziej odpowiednie są
gleby o odczynie od kwaśnego do lekko
kwaśnego. Tylko niektóre gatunki, jak na
przykład kostrzewa łąkowa, czy stokłosa bezostna, pełnię swojego rozwoju osiągają w środowisku obojętnym, czy lekko
alkalicznym. Motylkowate na ogół lubią
gleby obojętne lub lekko zasadowe, natomiast zioła łąkowe wykazują bardzo duże zróżnicowanie wymagań wobec pH
gleby. Zwiększenie zakwaszenia gleby
jest rezultatem niedoboru wapnia w glebie, który powstaje w wyniku obfitego
nawożenia – głównie azotem, oraz gnojowicą. Efektem tych zmian są często nie-
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dobory wapnia w paszy. Dlatego też siedlisko glebowe wymaga ciągłej kontroli odczynu gleby. Pod wpływem wapnowania zmienia się wartość pokarmowa runi, wzrasta stężenie innych składników mineralnych – fosforanów i magnezu, niezbędnych do prawidłowego
rozwoju układu kostnego i mięśniowego u zwierząt. Podaje się, że pod wpływem wapnia może wzrastać strawność
paszy i zwiększać się poziom jej pobierania przez zwierzęta. Natomiast zbyt duża
zawartość wapnia w glebie unieruchamia
związki fosforu, magnezu, żelaza, boru,
oraz wypiera z kompleksu sorpcyjnego
potas i magnez, a produkowana pasza
w tego typu siedliskach charakteryzuje się niedoborem tych składników. Bardzo ważny jest stosunek wapnia do fosforu w paszy, który powinien wynosić 2:1,
natomiast nadmiar wapnia w paszy może powodować u zwierząt hiperkalcemię.
Na wielu użytkach zielonych wystarczającym źródłem wapnia są nawozy azotowe i fosforowe, dlatego też wapnowanie
należy zastosować przy pH poniżej 4,5
dla gleb mineralnych, oraz przy pH poniżej 3,5-4,0 dla gleb organicznych. Tak niskie pH mogą wykazywać gleby gruntów
ornych, wykorzystywanych pod uprawę
roślin pastewnych, między innymi traw
w użytkowaniu krótkotrwałym. Takie

gleby powinny być nawożone wapniem
w pierwszej kolejności. Systematycznego
wapnowania wymają też trwałe użytki zielone na słabych grądach, zwłaszcza śródpolne, lub śródleśne. Decydując
się na wapnowanie należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych wskazówek:
n dawkę należy dobrać odpowiednio do
pH i zawartości próchnicy w glebie –
najczęściej 1-1,5 t na hektar co 6 lat;
n ale jeżeli mamy glebę lekką wówczas
wapnowanie należy przeprowadzać
częściej tylko mniejszymi dawkami;
n przede wszystkim stosujemy nawóz
wapniowo-magnezowy, węglan wapniowy, a niekiedy siarczan wapniowy;
n termin stosowania – najlepsza późna
jesień, niekiedy wczesna wiosna przed
ruszeniem wegetacji.
MIKRO- I MAKROELEMENTY
W roślinach łąkowych występuje na
ogół niska zawartość magnezu, jego
głównym źródłem jest wapno magnezowe, dostarczenie w tym nawozie 50 kg
MgO na hektar, wystarcza na 2-3 lata.
Niedobory magnezu najskuteczniej likwiduje siarczan magnezu, oraz sól kizerytowo-karnalitowa, która dodatkowo wnosi sód, który na glebach łąkowych również występuje w ilościach niewystarcza-

jących. Kolejnym bardzo ważnym pierwiastkiem jest molibden, którego niedobory notuje się głównie na glebach kwaśnych torfowych, przy pH poniżej 5, oraz
na glebach żelazistych. Molibden jest niezbędny dla rozwoju bakterii brodawkowych. Przy niedoborze tego pierwiastka
rośliny motylkowate bardzo szybko ustępują z runi. Podanie 0,5 kg molibdenianu sodu na hektar szybko deficyt ten likwiduje. Rośliny łąkowe, przede wszystkim motylkowate, są silnie wrażliwe na
niedobór boru, dlatego też podanie 20 kg
boraksu na hektar umożliwi powrót do
normalności. W przypadku niedoborów
selenu, należy zastosować selenian sodu.
Nawożenie może być również traktowane jako odnawianie zdegradowanych
zbiorowisk, stosuje się wówczas jednorazowo lub dwukrotnie intensywne nawożenie, określane często jako nawożenie melioracyjne. Stosując taką formę renowacji, przyjmuje się, że poziom nawożenia powinien być ok. 50-100% wyższy
od nawożenia produkcyjnego.
Na zakończenie należy pamiętać, że
nawożenie powinno być zabiegiem świadomej i racjonalnej działalności człowieka w celu stworzenia warunków glebowych, umożliwiających prawidłowy
wzrost i rozwój roślin.

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

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Plan operacyjny na lata 2020-2021
realizuje operację pn.:

Nowoczesna i bezpieczna produkcja ziemniaka
w województwie warmińsko-mazurskim
Konferencja w formie WEBINARIUM odbędzie się 19 listopada 2020 r., a jej celem jest przedstawienie założeń „Programu dla polskiego
ziemniaka”, który zakłada gruntowną restrukturyzację branży, poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych i fitosanitarnych,
jak również wsparcie producentów poprzez promocję polskiego ziemniaka. Webinarium będzie miało charakter informacyjno-edukacyjny.
W programie konferencji m.in.:
• Bioasekuracja jako podstawowy element dostępu do rynku i produkcji bezpiecznej żywności;
• Systemy nawodnieniowe w polskich uwarunkowaniach. Mechanizmy wsparcia w budowie instalacji nawodnieniowych;
• Systemy jakości jako podstawowy element w budowie marki i wzrostu przychodów z produkcji rolnej;
• Spółdzielczość i inne formy organizacji producentów rolnych w aspekcie wzrostu ich pozycji w łańcuchach produkcji żywności;
• Budowa marki jako podstawowy element sprzedaży bezpośredniej. Konsument XXI wieku;
• Ziemniak dobry dla nas i dla planety. Zrównoważone rolnictwo jako ważny element ochrony środowiska w dobie zmian klimatycznych.
Informacje na temat webinarium oraz karta zgłoszenia uczestnictwa dostępne będą na stronie internetowej
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie www.wmodr.pl
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Septorioza plew – groźna choroba pszenicy
Choroba znana w Anglii od 19 stulecia, w Polsce po raz pierwszy zaobserwowana w latach 60. XX wieku. Występuje
corocznie głównie na łanach pszenicy. W uprawie może powodować straty wynoszące nawet 50-60% plonu.
mgr inż. Zbigniew Rudnicki

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława
Objawy
Pierwsze symptomy septoriozy (Stagonospora nodorum)
na kłosach pszenicy
mogą wystąpić już
w okresie jej kwitnienia jako fioletowe lub brązowe plamki na
plewach. W miarę rozwoju choroby plamy powiększają się, co prowadzi do zasychania brzegów i końców plew. Jednocześnie na plamach tych wzdłuż nerwów
wytwarzają się coraz liczniejsze, ciemne,
punktowe wzniesienia (piknidia z zarodnikami). Przy silnym porażeniu plamy występują również na osadce kłosowej i na dokłosiu. W środku plam tworzą
się liczne, ciemne piknidia. Na liściach
pojawiają się początkowo małe, ciemne
plamki, które z czasem powiększają się,
jaśniejąc w środku. Tkanka liścia dookoła plam zwykle żółknie. Silniej porażone
liście więdną i zamierają. Rozpoczynając od dolnych liści, patogen przenoszony głównie przez krople deszczu atakuje stopniowo górne partie roślin. Wysokie
wymagania co do temperatury pozwalają czynnikom chorobotwórczym przejść
w fazę epidemii dopiero w stosunkowo
późnym okresie, jednak relatywnie długi czas inkubacji – ok. 6 tygodni, umożliwia w ciągu tego okresu na szybki rozwój populacji grzyba.

Źródło zakażenia
Grzyb powodujący septoriozę (Leptosphaeria nodorum) zimuje na resztkach
pożniwnych, trawach, samosiewach, obumarłych chwastach oraz na nasionach
w postaci piknidiów, w mniejszym stopniu w postaci otoczni i grzybni. Do rozprzestrzeniania się choroby przyczyniają
się w dużym stopniu zainfekowane nasiona. Infekcja liści może nastąpić w temperaturze ok. 5°C. Optymalne warunki rozwoju grzyba i choroby to utrzymywanie się wilgoci na liściach przez
3-6 godzin przy temperaturze 15-25°C,
zaś wilgotność względna powietrza jest
na poziomie 95%. Deszcz i wiatr odpowiedzialne są za rozprzestrzenianie się
zarodników grzyba w czasie wegetacji
zbóż. Choroba występuje w większym
nasileniu po łagodnej zimie. Szczególnie
narażone są odmiany o krótkiej słomie.
Szkody
Choroba ma charakter powszechny.
Największe straty spowodowane przez
septoriozę plew pszenicy powstają przy
porażeniu liścia flagowego i kłosa. Intensywniejsze wystąpienie choroby uwarunkowane jest większą wilgotnością powietrza i dlatego najczęściej rośliny porażone są w miejscach mało przewiewnych.
Wczesne zakażenie pszenicy, a zwłaszcza
jej kłosów, powoduje niedorozwój ziarniaków, których masa może zmniejszyć
się o 26-65%. Obniżce plonu towarzyszy
również pogorszenie jego jakości.
Zwalczanie
Należy przeprowadzić staranną orkę przedzimową, która niszczy źródła
infekcji znajdujące się na resztkach pożniwnych. Istotne jest niszczenie samosiewów pszenicy, które mogą być nośnikiem septoriozy. Do siewu należy używać ziarna kwalifikowanego i zaprawianego fungicydami o działaniu systemicznym i wgłębnym. Preferuje się odmiany wcześnie dojrzewające. Lustrację pola w celu zaobserwowania pierwszych
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objawów septoriozy należy dokonywać
na liściach już od fazy BBCH 37. W razie masowego wystąpienia w okresie wegetacji zastosować ochronę chemiczną.
Stosuje się fungicydy o działaniu systemicznym, a także preparaty o działaniu
kontaktowym. Zaleca się opryskiwanie
roślin w okresie kłoszenia fungicydami
triazolowymi (np. triadimenol, flusilazol),
strobilurynowymi (np. azoksystrobina,
pikoksystrobina) i benzymidazolowymi
(np. karbenzadym). W razie potrzeby zachowując rotację fungicydów można powtórzyć zabieg.
Źródła:
- Korbas M., Choroby i szkodniki zbóż. Wydawnictwo Multum, Olsztyn 1998.
- http://pzhipzf.pl/fermowe-zwierzeta-futerkowe.html
- R.A. Bayles, M.H.Meadway, Cereal Diseases, National Institute of Agricultural Botany, Cambrigde 1992.
- www.agropolska.pl
- www.farmer.pl
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Uprawa bezorkowa – czy warto?
Nowe formy inwestycji, postęp techniki, zmieniający się klimat sprawiają, że rolnicy szukają nowych rozwiązań agrotechnicznych, które łączą ze sobą poprawę czynników ekonomiczno-organizacyjnych z elementami ochrony środowiska.
inż. Paulina Chlewińska

Doradca Powiatowy Zespól Doradztwa Rolniczego Elbląg
W dzisiejszych czasach dążymy do
osiągnięcia maksymalnych plonów.
Stosujemy szereg zabiegów uprawowych,
nawozów oraz środków ochrony roślin.
Zabiegi agrotechniczne wpływają na żyzność gleby, ale nieodpowiedni wybór
systemu uprawy z niewłaściwym nawożeniem może zaburzyć naturalny ekosystem gleb. Typowa orka jest energochłonna, wymaga nakładu czasu oraz dużego
zużycia paliwa. Coroczna orka ma często negatywny wpływ na właściwości
gleby, a także środowiska. Uproszczona
technologia uprawy roli, jaką jest uprawa bezorkowa, może być alternatywą dla
klasycznej orki. Eliminuje ona większość
wyżej wymienionych wad, ale wiąże się
z większym zachwaszczeniem pola oraz
niższym plonem.
W uprawie bezorkowej zmniejszona
jest ilość zabiegów uprawowych. System uprawy bezpłużny polega na mieszaniu i spulchnianiu gleby bez potrzeby jej odwracania. Pracę pługa zastępuje aktywność dżdżownic, które poszukując pożywienia tworzą korytarze
w głębszych warstwach ziemi, dzięki
czemu w naturalny sposób spulchniają glebę, wspomagając jej wietrzenie.
Poprawiają jej żyzność, mieszają resztki pożniwne.
Uprawa bezpłużna, w której orka zastąpiona zostaje gruberami i siewem bezpośrednim, polecana jest szczególnie na
terenach pagórkowatych, w płodozmianach z przewagą zbóż. Sprawdzi się także przy niskich, nierównomiernie rozłożonych opadach atmosferycznych, a także na glebach zasobnych w wapń oraz
materię organiczną. Narzędzia stosowane w uprawie bezpłużnej umożliwiają
płytkie, ale intensywne mieszanie, które to odbywa się od razu po zbiorze roślin. Do uprawy nie jest używany pług,
tylko narzędzia takie jak brony wirnikowe i talerzowe, spulchniacze, czy kultywatory ze sztywnymi zębami.

Grubery o sztywnych zębach są stosowane w uprawie pożniwnej. Na całej
powierzchni podcinają glebę spulchniając ją oraz częściowo mieszając. Połączone z talerzami i wałem strunowym potrafią wymieszać aż do 70% resztek pożniwnych. Na powierzchni pola tworzy
się mulcz, mający pożyteczne działanie
na właściwości gleby, a także pełniący
funkcje ochronną.
Grubery pracują na różnych głębokościach:
n płytko (do głębokości 10 cm) – zamiast
orki płytkiej i podorywki
n głęboko (do głębokości 20 cm) – zamiast orki siewnej i zimowej.
Aby wyrównać powierzchnię gleby
kultywator można zastąpić broną talerzową. Porównując taki sprzęt z pługiem,
który pracuje na takiej samej głębokości, wydajność brony jest o wiele większa. Po kultywatorowaniu należy zastosować agregaty uprawowe – przykładowo bronę rotacyjną i wał. Przygotowują
one pole pod siew, rozdrabniają glebę, zagęszczają ją i wyrównują. Zestawy uprawowo-siewne w tym typie uprawy znajdują szerokie zastosowanie. Podczas jednego przejazdu roboczego zrobią uprawę
podstawową broną rotacyjną lub gruberem, wykonują wałem strunowym przedsiewne doprawienie roli, a także siew nasion i wyrównanie pola.
Uprawa bezorkowa ma wiele zalet.
Warto pamiętać o zwiększonej wydajności pracy dzięki niskiej energochłonności oraz pracochłonności. W porównaniu z uprawą tradycyjną oszczędności mogą sięgać aż do 80%. Według
różnorodnych obliczeń zużycie paliwa
w systemie bezorkowym wynosi około 10 litrów/ha, zaś w systemie tradycyjnym nawet 50 litrów/ha. Używając
agregatów uprawowo-siewnych możemy zaoszczędzić sporo czasu poprzez
zmniejszoną liczbę przejazdów. Dzięki temu wierzchnia warstwa gleby nie
zostaje zniszczona, nie jest nadmiernie zagęszczona, a powstanie podeszwy płużnej zostaje skutecznie wyeliminowane.

Pojemność wodna gleby, a także nośność zostaje zwiększona dzięki zmniejszeniu intensywności uprawy. Problem
erozji powietrznej i wodnej oraz mineralizacji próchnicy zostaje skutecznie wyeliminowany. Wzrost zawartości substancji organicznej jest znaczy, ponieważ
resztki pożniwne zostają w glebie, a nie
zostają odwrócone na powierzchnię.
Uprawa bezorkowa nie jest jednak bez
wad. Stosując uproszczenia trzeba mieć
na uwadze, że w pierwszych latach jest
wysokie prawdopodobieństwo obniżenia plonowania roślin. Gleba nie jest odwracana, więc zachwaszczenie na powierzchni uprawowej jest dużo większe. Wzrasta liczba szkodników, a także
prawdopodobieństwo zakwaszenia gleby jest o wiele wyższe. Nasila się także
pojawianie chorób podsuszkowych. Dopiero po kilku latach możemy oczekiwać
unormowania się środowiska glebowego.
W tym czasie należy bardziej przyjrzeć
się stosowanym środkom ochrony roślin,
gdyż zwiększy się ich zużycie. Ten rodzaj uprawy jest także mało popularny
ze względu na ceny sprzętu stosowanego
do tego typu uprawy i polecany jest dla
gospodarstw wielkoobszarowych.
Źródła:
- https://www.okiemrolnika.pl/uprawa/
item/3707-dlaczego-uprawa-uproszczonaa-nie-tradycyjna dostęp 09.07.2020 r.
- http://blog.cheminova.pl/uproszczona-uprawa/ dostęp 09.07.2020 r.
- https://www.rynek-rolny.pl/artykul/uprawabezorkowa-bezpluzna-przedstawiamywszystkie-za-i-przeciw.html dostęp
09.07.2020 r.
- https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/poprawna-terminologia-uprawabezorkowa-a-uproszczona,87312.html dostęp 09.07.2020 r.
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Uprawa roślin energetycznych – Miskantus
Uprawa miskantusa na skalę lokalną (sołectwa, gminy), jako uzupełnienie zbieranej w okresie żniw słomy zbóż i rzepaku, to z jednej strony możliwość stworzenia lokalnego rynku biopaliw, z drugiej możliwość użytkowania gruntów, które
z różnych przyczyn wypadły z upraw. Rosnący popyt na energię przy coraz bardziej ograniczonych możliwościach jej
pozyskania oraz wzrastający niedobór drewna opałowego powodują, że produkcja roślin energetycznych w tym miskantusa wydaje się kierunkiem, który może zaspokoić oczekiwania rynku energii.
inż. Tadeusz Treska

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Elbląg
Cechy gatunku
Miskantus należy do rodziny traw Poaceae. Inne używane nazwy prócz miskantusa i miskanta to: trzcina chińska, trzcinnik olbrzymi czy trawa słoniowa. Gatunek ten charakteryzuje się silnie rozbudowanymi kłączami podziemnymi oraz
rozległym system korzeniowy sięgającym
nawet do 2,5 m w głąb ziemi, co sprzyja
efektywnemu pobieraniu składników pokarmowych i wody. Część nadziemną stanowią grube, sztywne źdźbła, wypełnione gąbczastym rdzeniem, o długości 200350 cm. Blaszki liściowe są ciemnozielone,
spłaszczone, lancetowate, długości 60-100
cm, szerokości 0,8-3,2 cm, z grubym nerwem głównym.
Miskant jest rośliną charakteryzującą
się wysoką produkcyjnością biomasy, niskimi wymaganiami siedliskowymi oraz
odpornością na niekorzystne warunki.
W środowisku naturalnym rośliny te dorastają nawet do 6 m wysokości, a średnica ich pędów osiąga 5 cm. Trawa ta zawiera duże ilości celulozy i ligniny. Kilka odmian miskantusa pod koniec lata wytwarza kwiatostany w postaci pierzastej wiechy, barwy srebrzysto-brunatnej. Jego cechy sprawiły, że jest on coraz częściej wykorzystywany do celów energetycznych
gdyż biomasa, pozyskiwana z upraw miskanta, może być wykorzystywana zarówno do produkcji ekoenergii w procesach
bezpośredniego spalania, jak też do produkcji biogazu oraz biopaliwa przeznaczonego do zasilania silników spalinowych – bioetanolu lecz ich nasiona w naszej strefie klimatycznej są bezpłodne.
Uprawa
Naturalną ojczyzną występowania gatunków z rodzaju Miscanthus są tereny
Azji Południowo-Wschodniej i Stanów
Zjednoczonych. Niemniej jednak w warunkach Polskich roślina uzyskuje bardzo dobre przyrosty. Miskantus jest rośliną ciepłolubną (szlaku metaboliczne-
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go C4), oznacza to szczególnie efektywną
formę fotosyntezy, która zapewnia duży
przyrost biomasy z powierzchni asymilowanej, a wiąże się to z potrzebą dobrego nasłonecznienia. Średnia temperatura
roku powinna wynosić min. 7°C. Natomiast roczna ilość opadów powinna zawierać się pomiędzy 400, a 600 mm. Cechą tej rośliny jest dobre znoszenie czasowego deficytu wody, co nie jest bez
znaczenia przy występujących na obszarze Polski okresach suszy. Trawa ta nie
ma dużych wymagań co do jakości gleby, mogą to być gleby nawet V i VI klasy o pH 4,5 czyli bardzo kwaśnym a także nieużytki. Jednak najlepsze stanowisko pod uprawę stanowią gleby średnio zwięzłe, o podłożu piaszczystym,
z niskim poziomem wód gruntowych.
Sprawdza się w terenach nierównych, ze
skłonami, gdzie gleba narażona jest na
silną erozję. Jednak uprawiana jako roślina energetyczna, na plantacjach produkcyjnych, powinna być sadzona na glebach III i IV klasy, co gwarantuje systematyczne wysokie plony (średnio 15 do
30 t masy przy wilgotności 20% w zależności od rodzaju gleby i wielkości nawożenia). Dodatkowo wykazuje bardzo
dużą tolerancję na zasolenie oraz zanieczyszczenia gleby i powietrza.
Miskantus w warunkach europejskich nie rozmnaża się generatywnie
(przez nasiona). Możliwe
jest rozmnażanie tylko
przy pomocy sadzonek
korzeniowych uzyskanych z podziału kilkuletnich karp, lub sadzonek
przygotowanych metodą
kultur tkankowych (In-vitro ) co oznacza, że nie
stanowi zagrożenia jako
gatunek inwazyjny, który
będzie się rozprzestrzeniał w sposób niekontrolowany.

Agrotechnika. Zakładanie plantacji
Miskantus jest rośliną wieloletnią. Jej
gospodarcze wykorzystanie na jednym
stanowisku możliwe jest przez około 20
lat. Gros nakładów, które należy ponieść
na uprawę plantacji w okresie jej użytkowania przypada na pierwszy rok. Ze
względu na specyfikę prowadzenia wieloletniej plantacji należy starannie przygotować glebę przed wysadzeniem roślin. Poziom przygotowania powinien
być równorzędny poziomowi przygotowania ziemi pod zasiewy zbóż. Pożądane pH 5,8-6,5. Nawożenie podstawowe
NPK 30: 50: 80.
Nasadzeń miskantusa dokonujemy sadzarką ogrodniczą w ilości 10 000 szt.
na 1 hektar. Czynności te wykonujmy
w okresie od 15 kwietnia do końca maja, w zależności od wilgotności gleby. Nie
zaleca się nasadzeń jesiennych. W pierwszym roku plantacja wymaga ochrony
przed chwastami, w następnych latach
zabiegi agrotechniczne ograniczają się
do właściwego nawożenia mineralnego.
Pomimo tego, że jest to gatunek w pełni
mrozoodporny, jednak w dwóch pierwszych latach należy okryć nasadę kępy
przed zimą.

Miskantus – trawa energetyczna

w polu i na łące

Zbiór i magazynowanie słomy
Zakończenie wegetacji miskantusa w zależności od ilości dostępnych
składników pokarmowych i wilgotności gleby, przebiega w okresie od października do grudnia. Całkowite zasychanie łodyg i liści rozpoczyna się z nadejściem pierwszych mrozów. Mimo
utraty barwy i widocznego więdnięcia, spadek wilgoci odbywa się powoli.
Odmiany typu Giganteus zasychają dopiero na przełomie stycznia i lutego. Po
zaschnięciu, mimo ewentualnych deszczy, czy odwilży, rośliny nie wchłaniają ponownie wody.
Bardzo cenną cechą miskantusa jest
odporność na duże opady śniegu. Gruba warstwa śniegu powoduje nachylenie
łanu, w skrajnych przypadkach nawet
jego położenie. Roślina nie ulega jednak
złamaniu. Po ustąpieniu śniegu podnosi się z nad ziemi co jest to bardzo istotne w czasie zbioru. Zbioru można doko-

nać w dwóch terminach: albo późnojesiennym, kiedy miskant zakończy wegetację, zalecane jest jednak odczekanie
i wykonanie zbioru w kolejnym roku kalendarzowym, na przełomie stycznia, lutego, kiedy gleba jest zamarznięta, kiedy
mróz dodatkowo wyciągnął wilgoć, wodę z biomasy, kiedy suchej masy w tym
miskancie jest więcej. Zbliżona do źdźbła
zbóż budowa łodyg Miskantusa pozwala na zastosowanie do zbioru większości maszyn i sprzętu stosowanego przy
zbiorze i zwózce słomy. Można go zebrać
np. zmodyfikowanym kombajnem do kukurydzy albo zwykłą kosiarką rotacyjną z kondycjonerem. Najwyższej jakości
słomę uzyskuje się przy zbiorze dwufazowym. W pierwszej fazie wykonuje sie
ścięcie plantacji przy pomocy kosiarki rotacyjnej. Słoma po takiej obróbce jest połamana i zmięta, ułożona w równe wysokie pokosy. Przetrzymana w tej postaci na polu przez dwa trzy dni, traci nawet 10% wilgotności. Następnie zalecane
jest sprasowanie słomy przy pomocy pras

wysokiego zgniotu zagęszczających słomę
do poziomu 120-180 kg/m3, używanych
w lecie do prasowania siana a w okresie
żniw słomy. Wilgotność zebranej słomy
waha się w granicach 12-18 %.
Zwózkę słomy miskantusa, i jego magazynowanie przeprowadza się także
przy pomocy tego samego sprzętu i w tej
samej technologii jak słomę zbóż i rzepaku. Jest to istotne ponieważ możliwość
dodatkowego wykorzystania już posiadanych maszyn w gospodarstwie w tzw.
,,martwym” okresie poprawia znacznie
rentowność jego użytkowania.
Źródła:
- Ralf Pude, S. Jeżowski. Ocena wpływu niektórych cech morfogennych na rozwój miskanta.
- M. Deuter, S. Jeżowski. Stan wiedzy o hodowli traw olbrzymich z rodzaju Miskantus.
- A. Grzybek, P. Gradziuk, K. Kowalczyk.
Słoma – energetyczne paliwo.
- B. Kościk (red.). Rośliny energetyczne
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Uprawa współrzędna – innowacyjny sposób
zarządzania sadem z wieloma korzyściami
Klasyczny sad jest monokulturą, w której inne, nieporządane gatunki, tzn. chwasty, są zwykle zwalczane metodami mechanicznymi lub poprzez uprawę roślin okrywowych, albo, w przypadku produkcji konwencjonalnej, za pomocą środków
chemicznych, czyli herbicydów, rezultatem jest sad pozbawiony bioróżnorodności.
inż. Maja Jurczak

Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
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W badaniach Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach
testowano kilka gatunków, które mogą
funkcjonować jako
żywe ściółki w rzędzie drzew.
Alchemilla vulgaris – przywrotnik
pospolity.
Pulmonaria sp. – miodunka.
Hierochloe australis – turówka leśna.
Tropaedum sp. – nasturcja.
Galium odoratum – przytulia wonna.
Mentha piperita – mięta pieprzowa.
Viola odorata – fiołek wonny.
Stachys officinalis – bukwica zwyczajna.
Veronica officinalis – przetacznik leśny.
Fragaria vesca – poziomka pospolita.
Cucurbita pepo – dynia zwyczajna.

Swoją uwagę, w pierwszej kolejności
skupiono na roślinach ziołowych, w tym
mięcie, przewrotniku pospolitym, miodunce, bukwicy, które są bardzo porządane przez rynek jako produkty ziołowe.
Wytypowano również inne gatunki, np.
dynię i poziomkę pospolitą, które mogą
być ciekawe ze względu na swoje wielofunkcyjne właściwości. Oceniano w jaki sposób rośliny te oddziałują na drze-
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wa jabłoni i na różnorodność biologiczną
w glebie i na drzewach oraz na wzrost
chwastów.
Obecność chwastów najlepiej ograniczały nasturcja, mięta i przewrotnik.
Kolejna roślina, która ograniczała występowanie chwastów pod drzewami to
dynia, która może być również przydatna jako roślina fitoremediacyjna w celu
oczyszczania gleby z pozostałości szkodliwych pestycydów, takich jak pozostałości DDT, które mogą stwarzać problemy w gospodarstwach ekologicznych.
Poziomka pospolita równie skutecznie
ograniczała chwasty ale wymaga pewnego wsparcia, tzn. usunięcia chwastów
w początkowym okresie jej rozwoju. Rośliny te pełnią funkcję pasów kwiatowych dla owadów zapylających a dodatkowo mogą zapewnić inne korzyści.
Mięta okazała się szczególnie przydatna
jako źródło pożywienia dla owadów co
pozwoliło zwiększyć ogólną bioróżnorodność sadu a zwłaszcza organizmów
pożytecznych.
W badaniach Instytutu Ogrodnictwa
odnotowano dwukrotny wzrost drapieżnych roztoczy na liściach jabłoni podczas uprawy w rzędzie nasturcji i mięty co przyczyniło się do niskiej popula-

cji przędziorków i szpecieli. Aksamitka
natomiast jest dobrze znana ze zmniejszania populacji nicieni pasożytujących
na roślinach i dobrze nadaje się do uprawy w rzędach drzew. Jednak nie wszystkie badane gatunki spełniły wymagania, które zostały postawione na początku projektu. Cząber, chociaż doskonale
rósł, to ze względu na słabo rozbudowaną część nadziemną, niestety nie zdołał
ograniczyć wzrostu chwastów. Ponadto
konieczne jest odpowiednie zrównoważenie nawożenia roślin, również nawozami organicznymi, szczególnie w przypadku silnie rosnących gatunków, takich
jak mięta, w celu dostarczenia składników pokarmowych, zarówno ziołom jak
i drzewom owocowym.
Podsumowując: innowacyjne zarządzanie sadem ekologicznym, daje możliwości utrzymania lub zwiększenia żyzności gleby, zwiększenia wydajności
środków produkcji oraz pomoc w zapewnieniu, że te intensywne sposoby uprawy staną się bardziej odporne i zmniejszą zależność od zewnętrznych systemów produkcji.
- Opracowano na podstawie badań udostępnionych przez Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach.

w polu i na łące

Kalibracja opryskiwacza polowego
W gospodarstwie państwa Daniela i Agnieszki Radomskich w Łęgowie w gminie Kisielice 9 września br. odbył się,
z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa zalecanych przez GIS w związku z pandemią koronawirusa,
pokaz „Kalibracji opryskiwacza polowego jako element dobrej praktyki ochrony roślin”. Celem pokazu było precyzyjne
przygotowanie opryskiwacza do wykonania określonego rodzaju zabiegu ochrony roślin.
inż. Karol Podgórski

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława
Przeprowadzenie kalibracji jest bardzo korzystne, pozwala precyzyjnie dobrać parametry pracy, takie jak ciśnienie, prędkość,
czy rodzaj rozpylaczy. Dzięki niej można
także prawidłowo określić ilość cieczy na
1 ha, jak również wyliczyć ilość preparatu na zbiornik.
Kalibrację przeprowadzić powinno się:
n na początku każdego sezonu wykonywania oprysków,
n zawsze przy wymianie rozpylaczy,
n przy zmianie ciągnika zintegrowanego z opryskiwaczem.
Przed rozpoczęciem kalibracji należy ustalić prędkość, jaką ciągnik z opryskiwaczem będą poruszać się po polu. Ustalamy to poprzez zmierzenie czasu przejazdu odcinka o długości 100 m w sekundach, po czym korzystamy ze wzoru:
Prędkość (km/h) = 360 : czas przejazdu odcinka 100 m (s)
Następnie ustalamy odległość pomiędzy rozpylaczami na
belce polowej – standardowe rozmieszczenie rozpylaczy to
0,5 m. Po ustaleniu predkosci poruszania się po polu ciągnika
z opryskiwaczem oraz po ustaleniu odległości miedzy rozpylaczami należy obliczyć wydatek jednostkowy cieczy z rozpylacza w l/min. Do wyliczenia używamy wzoru:
Wydatek cieczy
z 1 rozpylacza w l/min. =

dawka cieczy (l/ha) x V (km/h)
x rozstaw rozpylaczy (m)
600

Kolejnym krokiem będzie dobór typu rozpylaczy. Należy tu
kierować się sugestiami producenta. Następnie należy zmierzyć
natężenie wypływu cieczy z rozpylaczy. Można to zrobić na

kilka sposobów, np. za pomocą przepływomierza lub też posiadającego skalę naczynia miarowego i stopera.
Należy z kolei ustalić zużycie cieczy na 1 ha, korzystająć
ze wzoru:
Dawka cieczy (l/ha) =

wydatek z 1 rozpylacza (l/min) x 600
V (km/h) x rozstaw rozpylaczy (m)

Aby zapewnić zgodną z zamierzeniem dawkę cieczy na 1 ha,
powinniśmy obliczyć ciśnienie robocze korekcyjne. Korzystamy
ze wzoru:
P2(ciśnienie korekcyjne)=P1 [ciśnienie tabelaryczne] x (q2:q1)²
q1 – wydatek z 1 rozpylacza obliczony (l/min)
q2 – wydatek z 1 rozpylacza średni rzeczywisty (l/min)
Ostatnim krokiem będzie obliczenie ilości preparatu, jaką należy rozprowadzić w zbiorniku opryskiwacza. Pojemnosć zbiornika należy podzielić przez zaplanowaną dawkę cieczy roboczej
na 1 ha, a wynik tego pomnożyć przez dawkę preparatu na 1 ha.
W pokazie we wspomnianym gospodarstwie uczestniczyło 16 osób. Rolnicy, pomimo wyjątkowych warunków przeprowadzenia pokazu (pomiar temperatury, dezynfekcja dłoni,
maseczki, zachowywanie dystansu) żywo dyskutowali na temat kalibracji opryskiwacza i korzyści z jej przeprowadzania,
co potwierdza tylko, iż jest ona ważnym elementem w pracy na polu.
Źródło:
- Poradnik operatora opryskiwacza polowego (WMODR Olsztyn) –
Józef Żyliński
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TMR czy PMR?
Postęp genetyczny w hodowli bydła mlecznego wymaga odpowiedniego żywienia krów. Uzyskanie wysokiej produkcji
mleka uzależnione jest od zastosowania odpowiednio zbilansowanych dawek pokarmowych pokrywających potrzeby
bytowe oraz wysokie potrzeby produkcyjne zwierząt.
mgr inż. Marcin Gołębiewski

Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn
Otrzymanie pełnoporcjowej, jednorodnej dawki pokarmowej o odpowiedniej
strukturze gwarantują nam wozy paszowe. Amerykańscy naukowcy twierdzą, że
osiągnięcie wydajności mlecznej pow. 8000
kg od krowy za laktację jest niemożliwe
bez zastosowania wozu paszowego. Podobnie prof. Maciej Kowalski z UR w Krakowie twierdzi, że rola wozu paszowego w żywieniu precyzyjnym krów jest bardzo ważna. Profesor wskazuje, że najistotniejszym elementem wozu paszowego jest waga, dzięki której
odpowiednio odważone proporcje pasz pozwalają na stworzenie pełnoporcjowej dawki pokarmowej pokrywającej potrzeby
pokarmowe zwierząt. Wykorzystanie wozu paszowego wiąże się z zastosowaniem jednego z dwóch systemów żywienia:
TMR lub PMR. O tym jaki system żywienia możemy zastosować dla swojego stada decydują warunki utrzymania zwierząt,
m.in. czy jest to obora uwięziowa lub wolnostanowiskowa oraz
potencjał produkcyjny krów.

Samojezdny wóz paszowy

-witaminowe, które stanowią jednorodną pełnoporcjową dawkę żywieniową. Każdy stworzony TMR posiada odpowiednią
strukturę, która jest bardzo ważna w celu odpowiedniego funkcjonowania żwacza. System żywienia TMR gwarantuje wysoką
stabilność żywienia, której wymagają sztuki wysokowydajne.
Sukces danego sytemu żywienia uwarunkowany jest:
n wyrównaną wysoką wydajnością krów – różnica wydajności krów w grupie technologicznej najwyżej 10-12 kg mleka,
n wielkością stada – stado krów powinno być duże i wyrównane pod względem potencjału genetycznego,
n podzielenie stada na grupy technologiczne: grupa I – krowy od 1 do 120 dnia laktacji; grupa II – krowy od 120 dnia
laktacji do zasuszenia; grupa III – krowy zasuszone. Każda
z grup technologicznych krów żywiona jest innym odpowiednio zbilansowanym w stosunku do potrzeb TMR-em,
n pasze użyte do stworzenia pełnoporcjowej dawki powinny
być wysokiej jakości.
Spełnienie wyżej przedstawionych warunków skutkuje szeregiem zalet wprowadzenia systemu TMR. Mianowicie TMR
stabilizuje mikroflorę żwacza poprawiając tym samym trawienie oraz metabolizm krowy, co w efekcie przekłada się na lepszą zdrowotność zwierząt. Właściwe wymieszanie pasz skutkuje pobraniem ich przez krowy w odpowiednich proporcjach
oraz nie dochodzi do wybierania paszy przez krowy. Wspomniane odpowiednie wymieszanie dawki pokarmowej może
przełożyć się na obniżenie kosztu paszy. Wybieraniu paszy zapobiega równomierna wielkość cząstek paszy oraz odpowiednia wilgotność 40-45% s.m. Wprowadzenie danego systemu żywienia pozwala zwiększyć zawartość tłuszczu w mleku o 0,1
do 0,2%. Całodobowy dostęp do sporządzonej paszy owocuje
lepszym pobraniem suchej masy – nawet do 2 kg, co przekłada się na wzrost wydajności mleka do 5%.
System żywienia TMR oprócz wymienionych korzyści ma
również wady. Głównym minusem tego systemu jest potrzeba
wyodrębniania grup technologicznych krów co nie zawsze jest
możliwe do zrobienia. Wyszczególnienie grup technologicznych
sprawia, że nie ma indywidualizacji żywienia krów (ograniczona wydajność sztuk wysokowydajnych). Ponadto krowy mogą
pobrać nadmierną ilość paszy.

Mobilny wóz paszowy
System żywienia krów TMR (total mixed ration, czyli całkowicie wymieszana dawka) jest systemem zalecanym do żywienia krów wysokoprodukcyjnych. Dawkę TMR tworzą odpowiednio odważone (zbilansowane) oraz łącznie wymieszane
ze sobą pasze objętościowe, treściwe oraz dodatki mineralno-
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Krowy powinny mieć dostęp do TMR-u przez co najmniej
20 godzin. Im pasza jest częściej zadawana na stół paszowy
tym lepsze jest jej pobranie. Tradycyjnie przyjęte jest, że TMR
zadaję się miedzy dojami dwa razy dziennie: rano oraz w godzinach popołudniowych.
Obok żywienia krów systemem TMR istnieje możliwość zastosowania sytemu żywienia o nazwie PMR (partially mixed
ration – częściowo wymieszana dawka). System ten jest połą-

ejskie”.

ztynie.
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w chlewni i oborze
czeniem oddzielnego skarmiania pełnoporcjowej dawki pokarmowej oraz paszy treściwej. Ogromną zaletą tego systemu
jest brak konieczności tworzenia grup technologicznych krów.
System ten również wiąże się z koniecznością posiadania wozu paszowego, za pomocą którego zadawana jest pasza pełnoporcjowa. Dawka pełnoporcjowa, którą żywione są wszystkie
krowy układana jest na określoną wydajność, np. 25 kg mleka. Krowy, które cechują się wyższą wydajnością mleczną (np.
pow. założonych 25 kg mleka) żywione są dodatkową ilością
paszy treściwej. W zależności od warunków utrzymania dodatkowa ilość paszy treściwej może być zadawana ręcznie lub
przy pomocy automatów paszowych czy stacji żywienia. O ile
w oborach uwięziowych przy niewielkim stadzie, zadawanie
ręczne odmierzonej ilości paszy treściwej nie jest kłopotliwe, to
już przy dużych stadach staje się uciążliwe. W tym przypadku
stosuje się roboty paszowe, które mają zaprogramowaną ilość
paszy dla krowy w zależności od jej wydajności.

Stacja żywienia
System PMR jest również możliwy do zastosowania w oborach wolnostanowiskowych. W tym przypadku do zadawania
dodatkowej ilości paszy treściwej służą stacje paszowe. W takim stadzie każda krowa posiada obrożę z transponderem z indywidualnym numerem. Po wejściu krowy do stacji paszowej
czytnik odczytuje numer transpondera i zadaje krowie odmierzoną ilość paszy treściwej zaprogramowaną dla danej sztuki.
Zmieszanie paszy objętościowej z treściwą w odpowiednich proporcjach oraz dodatkowe dawkowanie paszy treściwej (system dawki dzielonej) zmniejsza ryzyko wystąpienia
kwasicy żwacza.

Automat paszowy

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Podstawowe zagadnienia
w zakresie chowu i hodowli
trzody chlewnej

– aktualne problemy i nowe wyzwania
pod redakcją

Rodiana Pawłowskiego

Wydawnictwo WMODR
Olsztyn 2020

Temat, który pragnę w tej publikacji Państwu przedstawić jest bez wątpienia tematem trudnym, wymagającym wnikliwej, a co najważniejsze obiektywnej oceny. Z założenia „problem” kojarzy nam się z jakąś trudną sytuacją i od początku wzbudza w nas
negatywne emocje, a przyjmowana wobec problemu postawa jest często asekuracyjna. Nie inaczej jest z „wyzwaniem”, które definiujemy jako trudne zadanie, bądź nową
sytuację, które wymagają od nas określonego wysiłku czy poświęcenia.
W aspekcie produkcji zwierzęcej, takie postrzeganie problemów i wyzwań jest nie
tylko błędne, a wręcz niedopuszczalne. Dlatego zestawione ze sobą w niniejszej publikacji „aktualne problemy” i „nowe wyzwania” są niejako próbą implikacji, wyszukania
ciągu przyczynowo skutkowego, w myśl zasady, że jeżeli mamy aktualny problem, to
przed nami nowe wyzwania. Zarówno do jednych jak i do drugich, nie należy się zrażać. Wręcz przeciwnie potraktować je należy jako zjawisko pozytywne, które wskazuje właściwe kierunki postępowania i pozwala na szybką reakcję, która przeciwdziała
negatywnym skutkom problemów. Aby nie zawężać naszych rozważań tylko do syntetycznego określenia problemów i skierować niniejszą publikację do szerszego grona
odbiorców, postanowiliśmy przygotować opracowanie, z którego korzystać mogą nie
tylko producenci i hodowcy trzody chlewnej, ale również studenci i uczniowie szkół rolniczych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z trzodą chlewną.
Należy także zaznaczyć, że problemy i wyzwania trudno definiować tylko w kategorii „nowe – stare”. Niektóre aspekty i czynniki wpływające na produkcję trzody chlewnej są na tyle uniwersalne i podlegają ciągłym zmianom, że należy je przybliżać niezależnie od ich aktualnego charakteru. Czynniki wpływające na
chów i hodowlę trzody chlewnej, w poszczególnych rozdziałach
tego opracowania, zostały kilkukrotnie wspomniane i umiejętnie
opisane, tak aby uzmysłowić, iż utrzymanie zwierząt nie może
mieć charakteru „zero-jedynkowego”. W celu przybliżenia Państwu powyższej tematyki serdecznie zapraszam do lektury kolejnych rozdziałów tej publikacji.

Publikacje dostępne u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego
oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
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Postęp genetyczny w hodowli bydła mlecznego

Osiągnięcie postępu hodowlanego w produkcji zwierzęcej warunkowane jest prawidłowo prowadzoną pracą hodowlaną, której celem jest uzyskanie osobników potomnych posiadających lepsze parametry użytkowe niż pokolenie rodzicielskie, co uwarunkowane jest doskonaleniem zwierząt z pokolenia na pokolenie. Ważnym etapem jest tutaj selekcja osobników do dalszej hodowli, odpowiedni dobór zwierząt warunkuje utrwalenie i maksymalizację wartości cech
o istotnym dla hodowcy znaczeniu zarówno użytkowym jak i gospodarczym.
mgr inż. Karolina Przetakiewicz

Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Działdowo
Świat hodowli bydła mlecznego zrewoluc jon i z ował a
w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku genomika. Wpłynęła ona w znacznym stopniu na procentowy wzrost postępu genetycznego. Postęp genetyczny jest stymulowany
w coraz większym stopniu przez hodowców oraz organizacje hodowlane. Wykorzystywana selekcja genomowa przyczynia się do zwiększenia postępu hodowlanego oraz zmian w sposobie zarządzania stadem, zwiększenie postępu hodowlanego wpływa na wzrost wyników oraz
rentowność produkcji.
Podstawową metodą selekcji stada
w gospodarstwach jest selekcja fenotypowa, która nie zawsze pozwala na
osiągniecie optymalnych wyników. Postęp w genomice pozwala na zrozumienie podłoża genetycznego, które ma decydujący wpływ na fenotyp, czyli na
wartość użytkową zwierzęcia. Dzięki
temu obiektem selekcji stał się genotyp
- instrukcja prowadząca do uzyskania
konkretnego, interesującego hodowcę
fenotypu (efektu końcowego).
Selekcja fenotypowa jest uzupełniana selekcją genomową (genową), selekcją wspomaganą markerami – MAS
(ang. Marker-Assisted Selection), a ocena genomowej wartości hodowlanej –
GBV (ang. Genomic Breeding Value)
znacznie ułatwia pracę hodowlaną.
Markery, w hodowli bydła mlecznego,
zaczęto wykorzystywać dzięki poznaniu kompletnej sekwencji jego genomu.
Metoda oraz selekcja genomowa przyczyniły się do przełomu hodowli bydła,
który wpłynął na przyśpieszenie postępu hodowlanego. Kosztowny i długoterminowy system oceny buhajów (wiarygodność selekcji genowej prowadzonej w celu doskonalenia bydła mlecznego w bardzo dużym stopniu zależy
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od ilości ocenionych buhajów na podstawie ich potomstwa) został zastąpiony przez ocenę wartości hodowlanej na
podstawie genomu. Ocena ta jest wykonywana przed narodzinami buhaja czy
jałówki. Przewagą nad selekcją konwencjonalną (opartą na fenotypie i rodowodzie) jest fakt, że efekty zastosowanych
markerów genetycznych można ocenić
w dowolnym wieku u obu płci. Wprowadzenie selekcji genomowej nie zmieniło poszczególnych etapów programu
hodowlanego (wybór ojców i matek buhajów, kojarzenie) lecz wpłynęło korzystnie na czas oczekiwania na ocenę
wartości hodowlanej. W 2018 roku oceniono 9000 samic, co świadczy o tym,
że polscy hodowcy chętnie korzystają
z możliwości jakie daje selekcja genomowa. Genotypowanie bydła mlecznego pozwala na selekcje cech takich jak:
długowieczność, płodność, liczba komórek somatycznych, odporność na choroby metaboliczne, zdrowie wymion czy
racic. Niestety w pracy hodowlanej mogą pojawić się przypadki, gdzie uzyskuje się pożądany efekt fenotypowy,
jednak poprawa jednej cechy wpłynęła
negatywnie na inną. W przypadku bydła mlecznego, gdzie głównym celem
selekcji jest uzyskanie wysokiej mleczności, może wystąpić obniżenie płodności, zaburzenia metaboliczne oraz liczniejsze występowanie zapaleń wymienia-mastitis. W przypadku świń, efektem ubocznym selekcji na szybkie tempo wzrostu może być wystąpienie osteochondrozy i słabości kończyn. Również drób selekcjonowany pod kątem
tej samej cechy wykazuje zmiany struktury mięśni, miopatię oraz pogorszenie
się cech jakościowych mięsa.
Genotypowanie mleka – mleko A2
Selekcja bydła mlecznego na wysoką wydajność mleczną (posiadającego pierwotnie tylko β-kazeinę A2A2)
przyczyniła się do pojawienia się krów
z allelem A1, który jest najczęstszą

przyczyną alergii na mleko krowie.
Czasopismo „Nutrients” opublikowało wyniki badań, w których udowodniono, że spożywanie mleka A2 może
częściowo przeciwdziałać wpływowi
starzenia się na zdrowie jelit. Spożywanie mleka zawierającego β-kazeinę
A2 wykazuje pozytywny wpływ na
układ odpornościowy oraz morfologię
błony śluzowej jelit. Fakt niecałkowitej
rozkładalności przez organizm ludzki
β-kazeiny A1 spowodował rozpoczęcia na wysoką skalę selekcji buhajów
z genotypem A2A2. Buhaj posiadający
genotyp A2A2 może przekazać tą cechę swoim córkom, pod warunkiem że
krowa ma układ A2A2. Krowa posiadająca układ A1A2 pokryta buhajem
A2A2 daje 50% szans potomstwu na
układ A2A2, w przypadku układu homozygotycznego (A1A1) u samicy nie
mamy żadnych szans na uzyskanie potomstwa z genotypem A2A2.
Mleko zawierające β-kazeinę A2A2
cechuje się łatwiejszą strawnością, nie
posiada właściwości uczulających, jest
prozdrowotne oraz obniża ryzyko zachorowania przez ludzi na choroby serca oraz cukrzycę. Rośnie zainteresowanie tym mlekiem na rynkach ekologicznych, jest ono dostępne w Nowej Zelandii, Australii, Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii oraz Holandii. W Polsce mleko A2 zyskuje popularność, ponieważ rośnie świadomość konsumentów dotycząca występowania różnych
typów β-kazeiny w mleku oraz oddziaływania ich na zdrowie. W związku
z rosnącym zapotrzebowaniem rynku na takie produkty, na mleczarniach
zostaje wymuszona konieczność spełniania oczekiwań klientów. W związku z tym producenci mleka stoją przed
wyzwaniem wyhodowania stad cechujących się występowaniem w mleku beta-kazeiny A2. Jedynym sposobem osiągniecia takiego celu hodowlanego jest
genetyka – selekcja bydła na podstawie genotypu.
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Postęp genetyczny
w żywieniu zwierząt – ZUBR
Osiągniecie wysokiej wydajności
mlecznej, mięsnej i nieśnej wpłynęło na
wzrost opłacalności produkcji. Żywienie krów o wysokiej wydajności mlecznej związane jest z koniecznością bilansowania dawek pokarmowych. Dobrze
dobrana dawka pokarmowa powinna
się składać z pasz objętościowych i treściwych o dobrej jakości, charakteryzujących się również wysoką przyswajalnością dostępnych składników pokarmowych. Najważniejszym składnikiem
w żywieniu krów mlecznych jest białko, które odpowiada za wydajność krów,
jak i również za parametry jakościowe
mleka. W celu pokrycia zapotrzebowania zwierząt na białko powstają innowacyjne komponenty białkowe. Innowacyjność technologii wykorzystywanej w Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślin-

nego (ZUBR) polega na połączeniu linii
technologicznych – linii obróbki hydrotermicznej z linią tłoczenia oleju. Procesy, którym zostaje poddany surowiec
w technologii ZUBR ma na celu dezaktywację czynników antyżywieniowych
oraz poprawę strawności. Sposób przetwarzania surowca (delikatny, powolny,
w kontrolowanej temperaturze i atmosferze pary wodnej) zapewnia zachowanie
w produkcie końcowym wysoko strawnego białka, witamin, składników odżywczych i niezbędnych nienasyconych
kwasów tłuszczowych (NNKT) w odpowiednich, korzystnych proporcjach. Produkty są również pozbawione szkodliwych czynników antyodżywczych i pozostają wolne od pozostałości stosowanych substancji chemicznych. Szacuje się,
że strawność i przyswajalność produktów z ZUBR jest o 10-20% większa niż
produktów otrzymywanych na innych
liniach technologicznych.
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Bioasekuracja gospodarstw rolnych
Termin bioasekuracja, nazywany jest również biologiczną ochroną. Bioasekuracja gospodarstw rolnych to inaczej wprowadzenie działań mających na celu ochronę zdrowia, żywności, która jest przygotowywana w danym
gospodarstwie. Działania bioasekuracji mają za zadanie ograniczenie przedostania się do gospodarstwa wirusów, bakterii, wektorów biologicznych, pasożytów, mykoplazm.
mgr inż. Sabina Obuchowska

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nowe Miasto Lubawskie
Obowiązkowe przestrzeganie zasad
bioasekuracji nastąpiło w naszym kraju
w roku 2018, kiedy
wykryto dość szybkie rozprzestrzenianie się wirusa ASF.
Według danych Inspekcji Weterynaryjnej
w roku 2019 stwierdzono 2477 przypadki i 48 ognisk natomiast w roku bieżącym odnotowano 3 ogniska choroby, lecz
2610 przypadków. Występowanie wirusa
ASF niesie za sobą poważne skutki dla
rolnictwa i przetwórstwa trzody chlewnej. Afrykański pomór świń jest wysoce zakaźną chorobą wirusową, występującą w naszych warunkach u dzików
i świń. Nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji wiąże się z dotkliwymi skutkami
ekonomicznymi, gospodarczymi w całym państwie. Ważnym czynnikiem, na
który należałoby zwrócić uwagę są sposoby rozprzestrzeniania się wirusa czyli
tzw. wektory zakażenia. Jednym z podstawowym a zarazem najważniejszym

wektorem jest sam człowiek. Poprzez jego
działalność istnieje możliwość nieświadomego przenoszenia wirusa na nowe tereny. Ważnym wektorem zakażenia mogą być również muchy, które zainfekowane krwią zarażonych zwierząt przenoszą
wektory na zwierzęta zdrowe. Kolejnymi wektorami, po części bagatelizowanymi przez rolników są zwierzęta domowe
oraz dzika zwierzyna. Przenoszą one zainfekowane tkanki zarówno roślinne jak
i zwierzęce w nowe, często dość odległe tereny. Możliwe jest także przenoszenie wirusa z chlewni na tereny otwarte.
Źródłem zarażeń mogą być kojce, ściółka oraz obornik i gnojowica wywożone
na pola bądź składowane w pobliżu gospodarstwa.
Według danych Inspekcji Weterynaryjnej najbardziej dynamiczne przemieszczanie wirusa ASF miało miejsce w 2018
roku i pierwszej połowie 2019 roku. Początkowo działania związane z profilaktyką mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa podejmowane

były na drodze administracyjnej. Działania praktyczne skupiały się na ograniczeniu liczebności populacji dzików.
W obecnych uwarunkowaniach myśliwi
oraz osoby mające kontakt z upolowanymi dzikami również powinny przestrzegać zasad bioasekuracji.
Wprowadzony został program, którego celem było wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym ASF. Głównym celem programu jest zastosowanie
środków warunkujących wzmocnienie
ochrony terytorium państwa. Obejmuje on dwukrotną w ciągu roku kontrolę
stanu zdrowia świń oraz zostają pobierane próbki na obszarach zagrożonych lub
obszarach objętych ochroną. W gospodarstwach wprowadzono dość rygorystyczne obostrzenia z uwagi na dużą skalę zagrożenia. Zasady bioasekuracji obejmują zabezpieczenie budynku, w którym prowadzona jest hodowla trzody
chlewnej przed dostępem zwierząt domowych i wolnożyjących. Wprowadzono zakaz utrzymywania trzody chlewnej
Bieżące Informacje nr 11 [373] n Listopad 2020
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wraz z innymi zwierzętami gospodarskimi oraz zwalczanie gryzoni. W gospodarstwie należy prowadzić rejestr środków transportu do przewozu świń oraz
listę osób, wchodzących na teren w którym utrzymywane są świnie. Gospodarstwo powinno być zabezpieczone ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m
na podmurówce lub wkopanym w ziemię krawężnikiem co uniemożliwi podkopanie się zwierzyny. Osoby pracujące
w gospodarstwie nie mogą mieć kontaktu z trzodą chlewną z innego gospodarstwa. Przebywanie w chlewni dozwolone jest w odzieży i obuwiu ochronnym.
W celu zabezpieczenia przed dostępem
wirusa zaleca się aby świnie karmione
były paszą zabezpieczoną przed inną
zwierzyną, ziarno i zielonka nie może
pochodzić z terenów zagrożonych ASF.
Podobne zasady obejmują pochodzenie
słomy z przeznaczeniem na ściółkę.
Kluczową rolę w walce z ASF odgrywa zakaz kontaktu z dzikami lub tkankami pochodzącymi od dzików. Stosowanie mat dezynfekcyjnych przed wejściem do chlewni oraz ich nasączenie
płynem dezynfekcyjnym i właściwa eksploatacja stanowi ochronę przed przedostaniem się wirusa na teren budynku. Wprowadzono zakaz obsługi świń
przez 72 godziny u osób biorących udział
w polowaniach lub odłowach zwierząt
łownych. Według danych NIK największy problem z zachowaniem zasad bioasekuracji występuje w gospodarstwach
gdzie utrzymuje się stosunkowo niewielką liczbę świń, z ekstensywnym systemem tuczu.
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Wytyczne w zakresie bioasekuracji
dotknęły również osoby mające kontakt
z dzikami bądź tkankami od nich pochodzącymi. Podstawowymi działaniami
w tym zakresie jest unieszkodliwienie tusz
lub szczątków padłych zwierząt. W przypadku znalezienia zwłok dzików wypłacane są rekompensaty w zamian za zgłoszenie zdarzenia. Każdy padły dzik zostaje
poddany badaniom laboratoryjnym. Myśliwi musza przestrzegać zasad dezynfekcji
miejsc patroszenia oraz obuwia.
Podstawowym działaniem w walce
z afrykańskim pomorem świń jest odstrzał dzików. Zmieniono minimalny
próg w zakresie zagęszczenia populacji dzików, który wynosi 0,1 osobnika na
1 km2. W strefach objętych występowaniem ASF wypłacane są premie pieniężne za odstrzał dzików. Dzięki identyfikacji odstrzałów dzików oraz wprowadzeniu całkowitego zakazu dokarmiania dzików nastąpił spadek liczebności
populacji dzików.
Przestrzeganie zasad bioasekuracji
jest podstawowym narzędziem do walki
z wirusem. Bioasekuracja powinna bazować na wiedzy naukowej. Wdrażane procedury na fermach muszą być proste i łatwe do utrzymania oraz przestrzegania.
Podstawowym warunkiem jest mierzalność efektów – kontrolować możemy tylko co da się zmierzyć lub ocenić. Utrzymanie sprawnej bioasekuracji wpływa
decydująco na przebieg walki z wirusem,
wymaga jednak wielu szkoleń. Bioasekuracja nigdy nie jest w stagnacji – jest programem dynamicznym, który wymaga

ciągłego monitorowania, ze względu na
aktualizację informacji dotyczących poszczególnych patogenów. Wprowadzane plany bądź programy bioasekuracyjne powinny być praktyczne oraz stosunkowo łatwe do przestrzegania. Gwarantuje to zwiększoną szansę ich realizacji.
Źródła:
- Flis M. „Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń na drodze administracyjnej”. Życie weterynaryjne, Vol. 94, 419-422.
- Flis M. Bioasekuracja jako podstawowe
narzędzie walki z afrykańskim pomorem
świń. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego,
Nr 1/2020, str. 77-88.
- Najwyższa Izba Kontroli (2017); realizacja
programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Informacja o wynikach kontroli, Warszawa.
- Pejsak Z., Truszczyński M. Przeżywalność
wirusowych patogenów świń, w tym wirusa afrykańskiego pomoru świń, w składnikach paszy oraz gnojowicy. Życie Weterynaryjne, Vol. 93, 793-794. 2018.
- Pejsak Z., Truszczyński M. Zarządzanie
zdrowiem stada w oparciu o bioasekurację
i eradykację czynników patogennych. Życie
Weterynaryjne, Vol. 93, 832-835. 2018.
- Pomorska-Mól M. Wybrane dane prezentowane podczas 25. Kongresu IPVS. Część I.
Grypa świń, enzootyczna pneumonia oraz
bioasekuracja. Życie weterynaryjne. 94(1).
2019.
- https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/, dostęp
na dzień 10.06.2020.
- https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/od-czego-zalezy-skutecznosc-mat-dezynfekcyjnych,72346.html, dostęp na dzień 10.06.2020.

przy zagrodzie

Czy bioróżnorodność jest ważna?
Bioróżnorodność, różnorodność biologiczna, w ostatnich latach bardzo modny i reklamowany temat. W większości
programów unijnych działania służące zachowaniu i poprawie bioróżnorodności są dodatkowo punktowane. Czy jest
to wymysł urzędników Unijnych czy rzeczywiście jest to temat ważny, nad którym warto byłoby się skupić?
mgr inż. Małgorzata Razminas

Starszy Specjalista Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Bioróżnorodność jest
inaczej nazywa różnorodnością biologiczną. Dotyczy ona
wszystkich żywych
organizmów występujących na ziemi.
Bioróż norod ność
określamy w obrębie gatunku, pomiędzy
gatunkami oraz ekosystemami. W rolnictwie bioróżnorodność odnosi się do roślin
uprawnych, roślin dziko rosnących, zwierząt jak i organizmów żyjących w glebie.
Różnorodność biologiczna
w kontekście roślin uprawnych
W warunkach środowiskowo-klimatycznych naszego regionu można by było uprawiać wiele gatunków roślin jadalnych oraz paszowych, niestety produkcja koncentruje się na kilku najpopularniejszych, min.: rzepak, pszenica, kukurydza. Szerokie wykorzystanie
tak małej liczby gatunków niesie ze sobą konsekwencje. Uprawy narażone są
na masowe pojawianie się szkodników
oraz chorób. Intensyfikacja rolnictwa,
czyli min. zwiększanie wydajności z ha,
związana jest z koniecznością intensywnego nawożenia mineralnego, a masowe pojawianie się agrofagów z intensywnym stosowaniem środków ochrony roślin. ŚOR mimo innej nazwy handlowej, często zawierają tą samą substancje aktywną, co sprzyja uodpornianiu się szkodników na stosowane preparaty. Konsekwencją naszych działań
jest potrzeba coraz bardziej intensywnej
chemicznej ochrony uprawianych gatunków, a intensywne nawożenie sprzyja degradacji gleb.
Po wprowadzeniu rolnictwa intensywnego zaczęto zauważać negatywne
skutki tych działań. Od kilkunastu lat,
z roku na rok, coraz więcej jest programów skierowanych na działania proekologiczne. Programy prośrodowiskowe nie
są tylko ciekawą alternatywą dla rolnictwa konwencjonalnego, ale niezbędnym
działaniem, aby zapewnić bezpieczeń-

stwo żywnościowe, czyli stan w którym
wszyscy ludzie mają dostęp do bezpiecznej i wartościowej żywności.
Jednym z ważniejszych działań służących zachowaniu i zwiększeniu bioróżnorodności są programy rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz rolnictwo ekologiczne. Unia Europejska zaczęła wdrażać te programy w Polsce od 2004 roku. Obecnie jest już 3 edycja. Każdy kraj
członkowski ma obowiązek prowadzenia monitoringów przyrodniczych w zakresie ochrony bioróżnorodności. Uzyskane wyniki służą poprawie istniejących programów. W nadchodzącym nowym PROW 2021-2027 należy się spodziewać kontynuacji programów środowiskowych. Zapewne będą one ulepszone, być może dodane nowe warianty. Jednakże ich obecność w nowym PROW jest
niezbędna.
Gatunki roślin dzikich
– roślinność segetalna
Gatunki roślin dzikich inaczej roślinność segetalna to potocznie tak zwane chwasty. O tym, że chwasty należy zwalczać wie każdy rolnik. Proste –
konkurują z rośliną uprawną o wszystkie zasoby środowiska (światło, wodę,
składniki pokarmowe, przestrzeń). Jednakże mało kto zdaje sobie sprawę, że
są one potrzebne w rolnictwie. Wiele pospolitych gatunków ma znaczenie dla
utrzymania populacji bezkręgowców
(min. dżdżownice), czyli organizmów
przyczyniających się do powstawania
próchnicy glebowej. Nasiona gatunków
roślin dzikich są bazą pokarmową dla
ptaków. Szczególnie duże znaczenie mają np. komosa biała, rdest ptasi, chwastnica jednostronna czy gwiazdnica pospolita. Dlatego tak ważne jest ograniczanie zachwaszczenia, a nie jego całkowita eliminacja. W praktykach integrowanej ochrony roślin są określone progi ekonomicznej szkodliwości wybranych gatunków chwastów – czyli do jakiej liczby chwastów na 1 m2 nie należy ich zwalczać.

Wśród działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, nie bez przyczyny, znajdują się oddzielne warianty mające na celu ochronę wybranych gatunków ptaków.
Intensyfikacja rolnictwa mocno wpłynęła
na zmniejszenie populacji ptaków gniazdujących wśród użytków rolnych. Ptaki
w znaczący sposób zmniejszają liczebność gryzoni polnych i szarańczaków.
Dla przykładu, w sezonie lęgowym rodzina błotniaków (gatunek ptaka) zjada
codziennie do kilkunastu norników, co
wpływa na zmniejszenie strat w plonach.
O bezkręgowcach
Bezkręgowce, czyli np. owady i pajęczaki pełnią ważną funkcję w świadczeniu usług ekosystemowych (wkład naturalnych ekosystemów w dobrobyt człowieka). Wśród nich są na przykład owady
zapylające oraz pająki, które odżywiają
się szkodnikami roślin uprawnych. Niewłaściwe użytkowanie rolnicze doprowadza do eliminowania wielu pożytecznych
dla człowieka organizmów.
Odpowiadając na pytanie zadane
w tytule, TAK, bioróżnorodność jest ważna, także z punktu widzenia rolniczego. Nie jest możliwe gospodarowanie na
użytkach rolnych w oderwaniu od środowiska, które je otacza. Te dwie części
współpracują ze sobą, przenikają się. Wykształciły się odrębne gatunki przystosowane do krajobrazu rolniczego, ale te gatunki nie przetrwają w obliczu wysoko
zintensyfikowanego rolnictwa. Jak pokazały wymienione w artykule przykłady
z przyrodą należy współpracować, a nie
konkurować.
Źródła:
- J. Stalenga, K.Brzezińska i inni 2016, Kodeks dobrych praktyk rolniczych sprzyjających bioróżnorodności. Monografia. IUNG
Puławy
- J. Stalega, K.Brzezińska, M.Jobda 2016, Rekomendacje zmian w programie rolnośrodowiskowym. Monografia. IUNG Puławy
- D. Krupiński 2007, Ochrona błotniaka łąkowego KOZAK DRUK Siedlce
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Agroenergia – dofinansowanie

na prośrodowiskowe inwestycje w rolnictwie

Funkcjonowanie nowoczesnego gospodarstwa rolnego jest ściśle związane z koniecznością pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię, zwłaszcza na energię elektryczną. Rolnicy zmuszeni są do prowadzenia racjonalnej gospodarki energią oraz do poszukiwania alternatywnych źródeł jej zaopatrzenia. Stąd też energetyka odnawialna staje się coraz
bardziej popularna szczególnie w tym sektorze gospodarki.
mgr inż. Urszula Anculewicz

Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dotychczas możliwości wsparcia finansowego inwestycji związanych z energetyką
odnawialną dla rolników były minimalne.
W roku 2019 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął pilotażowy nabór wniosków o dotacje i preferencyjne pożyczki na
wykorzystanie OZE na terenach wiejskich
w ramach Programu Priorytetowego Agroenergia. Budżet pierwszej edycji Programu wyniósł 200 mln zł, z czego 80 mln zł można
było pozyskać w formie dotacji, a 120 mln zł w formie pożyczek.
W odpowiedzi na zapytanie portalu Gramwzielone.pl
o efekty pilotażowego naboru, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w pierwszej edycji programu złożono w sumie 646 wniosków. Łączny
koszt zgłoszonych inwestycji wyniósł 212,81 mln zł, z czego całkowita kwota wnioskowanego dofinansowania to 78,71 mln zł.
Przy czym wniosków o dotację złożonych zostało 515, na
łączną kwotę dotacji 47,9 mln zł, co stanowi 60 proc. zaplanowanego budżetu 80 mln zł. Natomiast liczba wniosków o pożyczkę sięgnęła 131, na łączną sumę 30,8 mln zł, czyli 39 proc.
zaplanowanego budżetu.
Obecnie w przygotowaniu jest II edycja Programu Agroenergia 2020. Na stronie NFOŚiGW zostały zamieszczone podstawowe informacje o Programie a ogłoszenie o naborze wniosków ma się pojawić w najbliższych dniach. Już dziś wiadomo,
że ta edycja będzie się różniła od pilotażu z 2019 roku. Jak zapewniają przedstawiciele Funduszu, dostęp do Programu będzie bardziej przystępny.
NA CZYM POLEGA PROGRAM AGROENERGIA 2020
I JAK MOŻNA STAĆ SIĘ JEGO BENEFICJENTEM?
Cel programu
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.
Beneficjenci
1. Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków
rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co
najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.
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2. Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych
zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej
rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania
prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych – główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze
przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD:
01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla
zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni lub 01.63.Z).
Termin i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone
zostaną w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru,
które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW
oraz na stronie Ośrodka.
Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć
1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
c) pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej
niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest
uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie
pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb
energetycznych Wnioskodawcy.
2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1. lit. A, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).
3. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.
Formy dofinansowania
Dotacja.
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Intensywność dofinansowania
Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą:
moc
instalacji
[kW]

Dofinansowanie w formie dotacji
procentowy
udział w kosztach
kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

10 < kW ≤ 30

do 20%

15 000

30 < kW ≤ 50

do 13%

25 000

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą oraz przewiduje się
dodatek w wysokości 10 tys. zł.
Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym
koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.
Najważniejsze warunki dofinansowania:
1. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
2. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.
3. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dotyczących pomp
ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez
uzyskanie protokołu odbioru.
4. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
5. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we
wskazanej we wniosku lokalizacji) przez okres co najmniej
3 lat od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
6. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych

w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca
ubiega się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze”, instalacja zgłoszona do programu „Agroenergia” musi
zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.
7. W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
Rolnik jako prosument
Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy OZE, przedsiębiorcy stali się prosumentami na takiej samej zasadzie jak
osoby fizyczne. Nadwyżki energii są magazynowane w sieci
elektroenergetycznej u operatorów z możliwością ich odbierania w razie potrzeby. Wyprodukowana przez instalację nadwyżka energii jest odbierana bez dodatkowych opłat od Operatora Sieci Dystrybucyjnej w proporcji 1 wyprodukowanej
nadwyżki oddajemy a 0,8 odbieramy w razie potrzeby (dla
instalacji <10 kWp) lub 1 oddajemy, 0,7 odbieramy (dla instalacji od 10 kWp do 49,9 kWp). Należy pamiętać, że rozliczeniu
podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci.
Warto też nadmienić, że na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków
publicznych. W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie
można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.
O szczegółach naboru do Programu Priorytetowego Agroenergia 2020 będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka www.wmodr.pl oraz na fanpage FB www.facebook.com/wmodr.olsztyn.
Źródła:
- NFOŚiGW – Program Priorytetowy Agroenergia
- https://www.gramwzielone.pl/trendy/103090/wkrotce-pierwszedotacje-z-agroenergii-co-z-kolejnym-naborem
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agrorynek

CENY PASZ (10.10.2020r.)

Konc.HGC Junior

25 kg/76 zł

Protamino Matra

62,00

Agro-Produkt M.Zellma
Nowe Miasto Lubawskie

Konc.HGC Super

25 kg/63 zł

Protamino Piggi

72,00

wyszczególnienie

cena (zł/opak.)
25kg

Pasza CJ

40,00

Pasza DJ

41,00

śruta sojowa ( 1 dt)

280,00

śruta rzepakowa

165,00

De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1

25 kg/46 zł

Brojler 2

25 kg/44 zł

Odchów 1

25 kg/41 zł

Odchów 2

25 kg/39 zł

Nioska

25 kg/40 zł

Drób wodny

25 kg/43 zł

De Heus-Stendera Lubawa Trzoda
Prestarter MPU 4% Mammy Perfekt

20 kg/64 zł

Prestarter MPU C

25 kg/53 zł

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych
Agro TOP 16

103,50

Agro TOP 18

104,00

Agro TOP 20

110,00

Agro TOP 22

118,00

Agro TOP 24

121,00

Agro Perfekt 18

115,00

Agro Perfekt 19

121,00

Agro Perfekt 20

123,00

Agro ProRobot 20 bez GMO

135,00

Agro Perfekt 21

125,00

Agro Perfekt 23

127,00

Agro Finezja 22 bez GMO

139,00

Agro Specjal Werwa bez GMO

270,00

Agro Extra Energia bez GMO

157,50

Agro Delicja bez GMO

189,00

koncentraty
Maximus 38 MH bez GMO

136,00

Agro Mix 28 bez GMO

211,00

korektory
Mikor 34 Energia bez GMO

170,00

Mikor 38 Active bez GMO

182,00

Mikor 40 S

182,00

Mikor 38 bez GMO

194,00

mieszanka dla cieląt
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Agro Smakuś bez GMO

179,50

Agro Musli KPP bez GMO

189,50
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Premiks Starter 2,5%

25 kg/130 zł

Premiks Grower/Tucznik 2,5%

25 kg/107 zł

De Heus -Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk

20 kg/142 zł

Ekono Milk

20 kg/130 zł

West Milk

20 kg/110 zł

Kaliber Starter

25 kg/41 zł

Kaliber Junior

25 kg/38 zł

Krowimix 18 Basic

25 kg/30 zł

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie

cena (zł/opak.)
25kg

Produkty SANO

Profisan

143,00

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

77,00

otręby pszenne

85,00

Power tucznik *25 kg)

70,50

Provit L (25kg)

66,00

Provit P (25 kg)

70,00

Provit T (25 kg)

62,00

śruta rzepakowa

155,00

śruta sojowa

278,00

Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa
wyszczególnienie

cena (zł/dt)

Laktoma

42,00

Tucznik TV Super

260,00

Meggi 35

78,00

Warchlak W 20%

290,00

146,00

Mleko Milsan

Prosięta PDP 20%

305,00

Protamilk Complite

68,00

Lochy karmiące LK 20%

250,00

Protamino Forte

72,00

Lochy prośne LP 7,5%

224,00

Agro Starter bez GMO

157,00

MycoKill

610,00

Agro Kadet bez GMO

146,50

Calcium Koncept

980,00

Agro MH bez GMO

119,00

VitAgro Przygotowanie

760,00

Agro Specjal Top CJ bez GMO

119,00

VitAgro Lakto Somat

450,00

VitAgro Rozród

520,00

Agro Fat

550,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego
BullStar Progres bez GMO

188,00

BullStar Strong bez GMO

170,50

BullStar Treściwy bez GMO

115,00

preparaty mlekozastępcze

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

103,50

Agro Top 18 bez GMO

106,00

Agro Top 20 bez GMO

112,00

Agrorac 1

698,00

Agrolac Excellent

678,00

Agrolac Komfort Plus

530,00

Agrolac Len

478

kwaśny węglan sodu

157,00

tlenek magnezu

186,00

VitAgro SomFix

530,00

sól pastewna

640,00

Vit Agro Repro Max

690,00

śuta kukurydziana

103,50

VitAgro Smart

545,00

śruta rzepakowa

113,50

VitAgro Elita

525,00

śruta sojowa Hipro min.46% BO

103,50

VitAgro TMR

355,00

MPU CornMix bez GMO

122,00

VitAgro Standard

375,00

MPU RzepMix bez GMO

130,00

VitAgro Zasuszenie

450,00

MPU SojMix bez GMO

193,00

VitAgro Gladiator

325,00

VitAgro CJ Max

345,00

RumBa Active

515,00

KillAcid

415,00

Agro Cell

640,00

Agro Bufor Max S.C.

295,00

Agro Bufor

268,00

premiksy

kreda pastewna

48,00

Lizawka solna z selenem

9,65

Lizawka solna M

9,15

Lizawka solna Lisal

8,50

mieszanki specjalistyczne
Agro Mix 26 bez GMO

136,00

Agro Mix 28 bez GMO

144,00

agrorynek

CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.10.2020 r.)
Nazwa
środka ochrony roślin

Huzar ACTV 387 OD
Galmet 20 SG
Cewino 500 S.C.
Rosate Clean 360 S.C.
Saper 500 S.C.
Metax 500 S.C.
Mezotop 500 S.C.
Atlantis 12 OD+Actiriob
Attribut 70 SG
Agrosar
Chwastox Extra
Chwastox nowy trio 390 SL
Chwastox Turbo 340 SL
Gold 450 EC
Fernando Forte 300EC
Glean 75 WG
Granstar Ultra SX 50 SG
Tayson 464
Lentipur FLO 500SC
Puma Uniwersal 069 EW
Randap/FLEX 480
Roundap 360 SL Plus
Mustang Forte 195 SE
Titus 25 WG

UNIROL-NOWAK
Sp. J. Ełk

ZRiO Agroplon
Bartoszyce

opak.

opak.

zł

1l

115,75

500ml
120g

77,28
165,80

1l

12,80

1l
1l
1l
100g
20g
1l
1l
1l

20,15
47,45
72,40
196,60
18,47
33,85
28,45
133,30

1l
1l
100 g

23,17
60,52
286,70

Spodnam 554 DC
Topsin M 500 S.C.
Proteus 110 OD
X Met 100 SL
Targa 10 EC

0,25l

171,65

0,9kg
0,25l

44,70

zł

opak.

zł

Spółdzielnia
Ogrodniczo-Pszczelarska
w Giżycku
opak.

zł

P.U.-H. „CHEMIROL”
Bartoszyce
opak.

zł

50 g
1l
20 l
1l
5l
1l

38,09
207,58
237,64
143,99
250,43
52,59

10l

126,00

5l

78,00

HERBICYDY

20l

244,00

1l

49,00

1l
1l

43,00
31,50

1l
1l
1l

165
85
135

1l

125,00
INSEKTYCYDY

LOS Ovados
Galup Premiun 360 SL
Delemetros 100 S.C.
Nuprid 600FS
Mepik 300 SL
Naturamin -W SP
Orius Extra 02WS
Syrius 02WS
Asahi SL

Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec

FUNGICYDY

ZAPRAWY i regulatory

1

105,00

0,9 kg
0,3 kg

56,00
20,00

1l

30,00

20g

26,00

1l

34,00

1l
1l

165
85

1l

156,02

1l
5l
250 ml

252,42
65,28
47,12

1l
1kg

71,67
155,29

1l
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agrorynek

CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.10.2020 r.)
Nazwa środka ochrony roślin

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

Halwit - Grabinek
opak.

zł

opak.

Mazur s.j. Kurzętnik

zł

opak.

zł

1l

165,00

1l/5l/10l

25/85/160

1l/5l

34/144

HERBICYDY
Huzar Activ 385 OD

11

Agil S 100 EC

1l/5l

Axial Komplett pack

2l

Agrosar 360 SL

1l/5l

118/550
320
23/79

Chwastox Extra 300SL

5l

98

1l/5l/10l

20,50/88

Chwastox Turbo 340 SL

5l

136

1l/5l/10l

38/145/260

Granstar Ultra SX 50 SG

240g

230

20g/240g

22/250

Maister POWER 42,5 OD

1l

154
1l/5l

70/325

Mustang forte 195SE
Roundap Trans Energy 450 SL
Titus 25 WG
Mustang 306SE

20L

339

100 g

327

1l

116

Boxer 800 EC
Puma Uniwersal 069 EW
Artea 330 EC
Funaben Plus 02WS

5l

656,23

5l

727,00

0,3kg

22,00
INSEKTYCYDY

Apacz 50 WG
Decis Mega 50 EW
Mospilan 20SP
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1l

FUNGICYDY

28

155

40g

176,00

1l

135,00

200g

99,00

1l/5l

55,00
143/715

1l/5l

152/720

agrorynek

CENY SKUPU MLEKA (10.09.2020 r.)
Cena
w zł.
za jedn.
tłuszczu

Cena
w zł.
za jedn.
białka

Dopłata
w zł.
za klasę
Extra

Średnia
cena
wypłacona
za miesiąc
/brutto/

Dopłata
za
wielkość
dostawy

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo

0,40

0,12

0,30

1,69

0,05-0,26

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”
Oddział w Lubawie

0,11

0,10

0,1+0,05

1,52

0,1-0,22

Spółdzielnia

Dopłata

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

CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (05.08.2020 r.)

Wyszczególnienie

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

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY

brak skupu

brak skupu

Żywiec wieprzowy 3,8 – 4,3 +VAT
WBC kl.E -5,00-5,60 zł+VAT

ŻYWIEC WOŁOWY

poubojowa klasa O:
jałówki – śr. 11,40
buhajki – śr. 11,5

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-12,90
byki pow. 300 kg R-13,00

jałówki 5,7-6,2+VAT
byki (HF): 6,0-6,6+VAT
byki mięsne:6,5-7,0+VAT

ŻYWIEC KROWY

śr. 10,2

poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 11,00

brak skupu

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (10.09.2020 r.)
Targowisko / towar

pszenica (dt)

jeczmień (dt)

pszenżyto (dt)

Biskupiec
Ełk

70

65

60

Giżycko
Olecko

65-70

Orneta

80

Pisz
Szczytno

60

60

ziemniaki (dt)

jaja (szt.)

100-150

0,70-0,80

100

0,80-1,00

100-200

0,50-0,80

100-180

0,70-1,00

80

0,70

100-160

0,7-1,00

130

1,10-1,20
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Agro-Produkt M.Zelma Nowe Miasto
Lubawskie

ROL-BART FU-H S.Bartkowski, Lidzbark

P.H.U. Ewita D.Karbowski Rybno

Chemirol „Hurtownia Środków Ochrony
Roślin” Iłowo Osada

„Amiga” sp. z. o.o. Kętrzyn

Banaszewski Edwin Magazyn Biskupiec

„U Krzyśka” K.Samoraj Mrągowo

UNIROL-NOWAK Sp. J. Ełk

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak P.A.Michalak Szczytno

Zaopatrzenie Rolnictwa i Ogrodnictwa
„Agroplon” Bartoszyce

Centrala Nasienna Nidzica

Halwit Grabinek

P.U.-H. „CHEMIROL” Bartoszyce

BAY WA Nowa Wieś 14-400 Pasłęk

P.H.U. „Biochem” Wiesław Musiał

Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa
ul. Kormoranów 5, 11-700 Mrągowo

Nazwa

„MAZUR” sp.j. R. i M. Mazur Kurzętnik

CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (10.10.2020 r.)

zł / dt

zł / dt

zł / dt

zł / dt

zł/dt

zł / dt

zł / dt

zł / dt

zł / dt

zł / dt

zł/dt

zł/dt

zł/dt

zł / dt

zł/dt

zł/dt

zł/dt

zł/dt

Mocznik 46%

145,00 145,00 130,00 133,00 130,00 146,00 136,50 137,00 125,00 146,00

Saletra amonowa

120,00 120,00 100,00 100,00

Saletra
wapniowo-magnezowa

110,00

114,00 105,00 107,00 130,00 114,00 132,00 123,60

110,00 110,00 105,00 92,00

95,00

112,00 118,00

Saletrzak

105,00 110,00

88,00

90,00

90,00

Siarczan amonu

87,00
88,00

Superfosfat wzbog. 40%
P2O5 gran.
Sól potasowa

155,00

Siarczan magnezu

98,00

113,40 125,00 102,60 96,20

97,00 122,00

88,00

88,00
162,00

135,00 150,00 145,00 152,00 154,50

152,00

115,00

88,00

132,00 115,00

131,00

88,60

100,00 99,00

77,30

137,20

134,00

118,00
130,00

134,00

140,00

100,00

Polifoska 8:24:24

176,50

Lubofoska 4:12:12

146,00

Polifoska 5-17-32

154,00

105,00

132,00

140,00

NPK 8:15:30

151,00
156,00 155,00

154,50

163,10

Polifoska 7-20-30

163,50

PK 15-30

153,00

NPK 7-20-30

155,00

Polifoska 5:17:32

162,00
169,00

Polifoska 7:18:28

159,50

166,00

170,00

52,00

47,50

141,00
156,00 161,00 150,00

Tarnogran 12-23

112,00 112,00

Suprofos 5-10-25

30

165,00

161,00 162,00

Ultra 8:20:30

Canvil 27

155,00

155,00

Ultra 5 5:15:30

wapno granulowane
wapno tlenkowe
CaO+MgO75%
Wapno magnezowe

100,50

162,00

NPK 8-19-29

Polifoska 6:20:30

95,00

192,00 144,00

105,00

136,00

102,60 115,00

115,00

Amofoska NPK 4:12:20

NPK 8-20-30

98,00

94,50

140,00 160,00 160,00 162,00 165,00

96,00 120,00 110,00

RSM

Amofoska NPK 4:16:18

147,00 127,40 130,70 120,33

92,00

Saletrosan

Amofoska NPK 4:12:12

149,50

100,00
125,00

49,00

52,00

44,00

56,00
44,00

55,00

48,00
90,00
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40,00
100,00

44,00

57,00 100,00
60,00

agrorynek
CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.10.2020 r.)
Usługa/firma (zł/godz)
Orka pług 4-skibowy

SKR Rybno

SKR
Rudzienice

Agroperfekt
Kisielice

172,80

229,50 h

240,00

Orka 4 skiby pług obrotowy

ROL-BART FU-H
S. Bartkowski
Lidzbark

292,50 h

330,00

Roztrząsanie obornika

388,80

184,50 h

90 za 1 przyczepę 13 t

Transport 1-przyczepa

123,00

150,00

130,00

Transport 2-przyczepy

147,60

170,00

150,00

Siew kukurydzy

189,00 h

Najem ciągnika

140,00 h

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

270/144

Siew zbóż
Wysiew nawozów

130 (ha)

180,00

130 (ha)

162,00 h

Rozwożenie wapna z załadunkiem
Kultywator

140,00

50 (ha)
20 zł/tona

172,80

Agregat 2 kultywatory z wałkiem

261-292,5 h

Agregowanie

80 (ha)

koszenie kosiarką rotacyjną

184,50

150,00

Opryskiwanie

40 (ha)

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana
Wypożyczenie ciągnika

250 (25t/h)

207,00
108 h

Podsiew traw siew.VERDO

120,00
252 za 1 ha

Bronowanie

97,20

Wałowanie

97,20

Talerzowanie

172,80

261,00

Ładowarka

129,60

155,70

Spycharka

129,60

Koparka

108,00

Równarka

135,00

Zestaw niskopodwoziowy

147,60

200,00

100 (ha)
130,00

120/h

100,00

Zbiór kukurydzy na kiszonkę

850 (ha)

Koszenie kukurydzy na ziarno

360 (h)

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy)

432,00 +45,00

Koszenie kombajnem zbożowym

300(ha)

Zbiór balotów turem

126,00 h

Odwóz kiszonki 4 t

166,50 h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne
Zbiór zielonek
Owijanie balotów

25 zł/szt
581,40-632,70 h

300,00

8,10 zł za szt
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przy zagrodzie

Rolnictwo ekologiczne szansą
dla rolników… – relacja z targów

W dniach 8-9 października 2020 r. odbyły się w Nadarzynie Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych „Bio Expo”. Jedyne takie wydarzenie w Polsce dedykowane branży ekologicznej i bio. Były doskonałą okazją do
nawiązania relacji biznesowych pomiędzy producentami, a odbiorcami żywności.
dr inż. Izabella Kłodowska

Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Pierwszego dnia
konferencji, w formie
webinarium, poruszono bieżące i przyszłe zmiany w polityce rolnej wpływające na wytwarzanie, kontrolę i sprzedaż wyrobów ekologicznych. Dyrektor
Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej MRiRW
– Michał Rzytki zaznaczył, iż priorytety
przyszłej WPR będą skupione na jej uproszczeniu i bardziej elastycznym podejściu do
jej wdrażania, aby była bardziej efektywna.
Omówiono cele Zielonego Ładu i narzędzia, które ułatwią przejście na gospodarkę „eko”. Drugi wykład prowadził
dr hab. Zbigniew Kołtowski prof. nadzw.
z Instytutu Ogrodnictwa. Interesująco
opowiadał o pszczelarstwie i zapylaczach
w rolnictwie ekologicznym. Funkcjonowanie doświadczalnictwa odmianowego dla sytemu ekologicznego, poruszono
przez kolejnego prelegenta dra hab. prof.
Krzysztofa Jończyka z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Konferencję uwieńczono pokazem krótkich filmów nakręconych w gospodarstwach ekologicznych. Laureatów
konkursu na „Najlepsze gospodarstwo
ekologiczne”.

W drugim dniu targów zaprezentowano trendy i nowości na rynku żywności oraz wyrobów ekologicznych. Odwiedzający mieli okazję podziwiać wspaniale przygotowane stoiska, z bogatą ofertą
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wysokiej jakości produktów. W wydarzeniu wzięło udział 222 wystawców z Polski
i z zagranicy m.in. Czech, Niemiec, Ukrainy, Korei i Irlandii. Zaprezentowano m.in.
sektory rolnictwa ekologicznego, żywności, napojów, środków czystości, kosmetyków, sprzętu gospodarstwa domowego, opakowań i naczyń do serwowania,
a także firmy nawozowe, nasienne, instytucje wspierające i jednostki certyfikujące. Z pewnością bogata oferta zaspokoiła oczekiwania niejednego, wymagającego odbiorcy. Na stoisku informacyjno-promocyjnym CDR i instytutów naukowych
pn. „Nauka i doradztwo dla rolnictwa
ekologicznego”, promowano ekologiczne
wydawnictwa i platformę e-bazarek, pozwalającą rolnikom bezpłatnie zamieszczać oferty sprzedaży swoich produktów.

Na tegoroczne targi przybyli licznie
rolnicy, doradcy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, administracji rządowej, instytutów i jednostek naukowych.
Wydarzenie zorganizowało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczyście wręczono dyplomy
i puchary Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach dwóch konkursów
pn. „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne" i „Najlepszy doradca ekologiczny”.
Trzynasty raz nagrodzono rolników
upowszechniających ekologiczne metody produkcji rolnej w swoich gospodarstwach.

I miejsce – Ewa i Peter Stratenwerth
(woj. mazowieckie).
II miejsce – Maciej Tomczak (woj.
wielkopolskie).
III miejsce – Bogumiła Błoniarczyk
(woj. małopolskie).
Wyróżnienie – Piotr i Agnieszka Wróbel (woj. kujawsko-pomorskie).

Laureatami konkursu na „Najlepszego doradcę ekologicznego”, promującego zasady i idee rolnictwa ekologicznego zostali:
I miejsce – Elżbieta Dryjańska (woj.
wielkopolskie).
II miejsce – Agnieszka Jereczek (woj.
pomorskie).
III miejsce – Jan Pajdzik (woj. małopolskie).
Wyróżnienie – Urszula Bogusiewicz
(woj. dolnośląskie) i Jerzy Grabowski
(woj. mazowieckie).
Etap wojewódzki XIII edycji ogólnopolskiego konkursu na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”, wygrał Bartło-

przy zagrodzie
ekologicznym I edycji ogólnopolskiego
konkursu, została Agnieszka Linkowska-Jelińska z województwa warmińsko-mazurskiego.

|

miej Świszcz z województwa warmińsko-mazurskiego. Najlepszym doradcą

Wszystkim uczestnikom obu konkursów i laureatom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w branży ekologicznej. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
konkursów na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” i „Najlepszego doradcę ekologicznego”.

CZY STATEK WODNY MOŻE POPŁYNĄĆ PO TRAWIE?
mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska

Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

C
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Taka możliwość istnieje, w województwie warmińsko-mazurskim, na Kanale Elbląskim, który sam w sobie
jest jedynym tego typu szlakiem wodnym w Europie
i najdłuższym kanałem żeglownym w Polsce. Łączy
Elbląg z Pojezierzem Warmińskim. Dzięki czynnemu
systemowi pięciu zabytkowych pochylni stanowi zabytek hydrotechniki, unikatowy w skali świata.
Celem budowy Kanału Elbląskiego w latach 1844-1881
było skrócenie drogi transportu towarów z Prus Wschodnich do Morza Bałtyckiego. Historia podaje, że jego budowa była dziesięć procent droższa od kosztów poniesionych na budowę wieży Eifla w Paryżu. Pierwotna koncepcja przewidywała wykorzystanie drewnianych śluz komorowych. Jednak z uwagi na deficyt wody oraz czas śluzowania zdecydowano się na inne rozwiązanie. Dużym problemem technicznym budowy było pokonanie 99,15 m różnicy wysokości między jeziorem Druzno a Buczyńcem.
W celu pokonania różnicy poziomów utworzono konstrukcję unikalną na cały świat – system pięciu zabytkowych
pochylni na dziesięciokilometrowym odcinku – pochylnię
Całuny Nowe 13,83 m n.p.m., pochylnię Jelenie 35,82 m
n.p.m., pochylnię Oleśnica 60,02 m n.p.m., pochylnię Kąty 78,90 m n.p.m. i pochylnię Buczyniec 99,52 m n.p.m.).
Statki umieszczane są na wózkach i przeciągane po specjalnym torowisku przy pomocy stalowych lin. Szynowe
urządzenia wyciągowe napędzane są siłą przepływu wody
z koła wodnego. Statki płyną więc po trawie.

sztucznie prowadzi licznymi śluzami i jeziorami z Elbląga na południe. Jest najdłuższym kanałem w Polsce. Jego długość wraz z odgałęzieniami wynosi prawie 152 km
i stanowi sieć kilku połączeń. Kanał łączy jezioro Druzno
z rzeką Drwęcą oraz z jeziorem Jeziorak. Z jeziora Druzno,
poprzez rzekę Elbląg z Zalewem Wiślanym, a także przez
Kanał Jagielloński, Nogat i Wisłę z Morzem Bałtyckim. Najciekawszym elementem turystycznym jest, wymienionych
wcześniej, pięć pochylni na dziesięciokilometrowym odcinku, dzięki którym statki mogą pokonać prawie stumetrową
różnicę poziomów zwierciadła wody. Oryginalność pochylni polega na unikatowym rozwiązaniu technicznym, dzięki któremu jednostka pływająca płynie po lądzie. Mijające
się obok siebie statki sunące po trawie, oryginalna przyroda i prawie dwieście gatunków, żyjących tu ptaków przyciągają w te okolice tysiące turystów.
Warto zaplanować zobaczenie wszystkich tych cudów
natury i cudów wytworzonych przez człowieka. Sezon rejsów po trawie ponoć zaczyna się od maja. Wartym zobaczenia jest również sam Elbląg.
- Źródło zdjęć: archiwum Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz pixabay.com

Obecnie kanału nie wykorzystuje się do celów towarowych. Stanowi natomiast dużą atrakcję
turystyczną. W maju 2015 roku zakończono jego rewitalizację. Kanał ze względu na kulturowe i przyrodnicze walory objęto ochroną prawną w formie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego. Wytyczony

Bieżące Informacje nr 11 [373] n Listopad 2020

33

z ekonomią za pan brat

Pomoc de minimis
Pomoc de minimis to słowo, które pojawia się przy okazji rozmaitych programów pomocowych oferowanych rolnikom.
Nie zawsze ma ona postać gotówki w budżecie lub na koncie, ale zawsze powiązana jest z określoną wymierną korzyścią, którą da się wycenić. Skorzystanie z takiej pomocy ma dla rolnika określone skutki, które dotyczą przede wszystkim obowiązku przestrzegania limitów pomocy de minimis.
mgr Radosław Skudlarz

Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Pomoc de minimis to
idea, która pojawiła
się w naszym kraju
po przystąpieniu do
Unii Europejskiej. Nie
oznacza to wcale, że
jest to jakiś specjalny,
nowy rodzaj pomocy,
z którym mamy do czynienia dopiero od
1 maja 2004 roku. Wręcz przeciwnie – całkiem długa jest lista ulg czy dofinasowań,
z których przedsiębiorcy czy rolnicy korzystali przed wejściem do Unii (i wówczas były po prostu pomocą państwa),
dziś funkcjonuje jako pomoc de minimis.
Pomoc de minimis to pomoc, która:
n ma ograniczoną wysokość w określonym czasie;
n nie wpływa na wymianę handlową
między państwami członkowskimi;
n nie zakłóca ani nie grozi zakłóceniem
konkurencji;
n nie ma określonego przeznaczenia.
Ten rodzaj pomocy to rozwiązanie
ogólnego w krajach UE problemu. Otóż
co do zasady, prawodawstwo unijne i zasady funkcjonowania Wspólnego Rynku (Single Market) we wszystkich krajach Wspólnoty, wykluczają możliwość
udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej (przez poszczególne kraje członkowskie), która utrudniałaby zasady równej konkurencji. Dlatego też, jeżeli rząd
danego kraju chciałby wesprzeć określone przedsiębiorstwo, musi uzyskać na to
zgodę Komisji Europejskiej. Jednak firm
działających w każdym unijnym kraju są
miliony. Pojawia się więc problem natury organizacyjnej – przy takiej skali nikt
w Brukseli nie jest w stanie zapanować
nad procedurą zatwierdzania i kontroli
udzielanej pomocy publicznej.
Dlatego potrzebne było rozwiązanie
systemowe. Uznano, że niektóre rodzaje
pomocy publicznej – udzielanej w niedużych kwotach do wysokości ustalonych li-
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mitów, nie utrudniają zasad równej konkurencji albo ich wpływ jest nieznaczny.
Dlatego w przypadku udzielania takiej
pomocy, organy jej udzielające nie muszą
za każdym razem uzyskiwać zgody unijnych urzędników. Takie właśnie, wybrane
rodzaje pomocy, udzielane do ustalonych
limitów, nazywamy pomocą de minimis.

|

Nazwa ta wzięła się od łacińskiej sentencji de minimis non curat lex – prawo
nie troszczy się o drobiazgi.

W przypadku pomocy w sektorze rolnym, zasady udzielania pomocy de minimis reguluje rozporządzenie Komisji
(UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przez państwo członkowskie
przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego określonego w załączniku.
Pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej
pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, niezależnie
od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu. Żaden unijny ani polski akt prawny nie zawiera katalogu pomocy udzielanej według zasady de minimis w rolnictwie
W ostatnich latach producenci mogli
otrzymać pomoc de minimis m.in. :
n pomoc suszowa dla gospodarstw ze
stratami w produkcji rolniczej poniżej 30%;
n dopłaty do wapnowania;
n dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego;
n zwolnienie z podatku od czynności
cywilno-prawnych (PCC), czyli 2% podatku przy zakupie ziemi rolnej;

n ulga inwestycyjna w podatku rolnym;
n ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS);
n ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego
za ziemię rolną dla KOWR;
n dotacje do utylizacji padłych zwierząt
gospodarskich;
n dopłaty do oprocentowania kredytów
klęskowych;
n dopłaty do oprocentowania kredytów
inwestycyjnych;
n dotacje do lasów prywatnych – wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska;
n dotacje na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych;
n dotacje na dostosowanie gospodarstw
rolnych do wymogów bioasekuracji
w strefie ASF.
Rolnik, który chce skorzystać z pomocy
de minimis, musi dołączyć do wniosku informacje, o tym czy w bieżącym roku oraz
w dwóch go poprzedzających, otrzymał
takie wsparcie z jakiegokolwiek tytułów.
W 2019 r. decyzją KE został podniesiony limit z 15 tys. euro do 20 tys. euro
pomocy de minimis w okresie trzech lat
podatkowych dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów
rolnych (gospodarstwa rolnego). Podwyższone limity mają obowiązywać do 31
grudnia 2027 r. Warto wiedzieć, że limit krajowy nie jest sumą limitów indywidualnych, przysługujących rolnikom.
Natomiast limit pomocy, którą gospodarstwa rolne w Polsce mogą otrzymać
ze środków budżetu krajowego i budżetu jednostek samorządu terytorialnego
w okresie trzech lat podatkowych został
zwiększony z 225,7 mln euro do prawie
296 mln euro.
Aby sprawdzić aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie należy wejść na stronę www.https://
srpp.minrol.gov.pl/.
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Aktualne wykorzystanie limitu de minimis na dzień 07.08.2020 wynosi 295 932
125,00 euro, co stanowi 100%. Na stronie
można sprawdzić też informację o udzielonej pomocy dla poszczególnego beneficjenta, a na stronie Systemu Rejestracji
Pomocy Publicznej aktualną listę programów pomocy publicznej.
Rolnik – definicja
w pomocy publicznej
n rolnik – osoba fizyczna lub prawna,
bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo
znajduje się na terytorium RP oraz która prowadzi działalność rolniczą;

n działalność rolnicza – oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów
rolnych, włączając w to zbiory, dojenie,
chów zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich lub utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska;
n gospodarstwo rolne – wszystkie jednostki produkcyjne zarządzane przez
rolnika, które znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;
n posiadacz gospodarstwa rolnego –
właściciel, dzierżawca, użytkownik
lub osoba mająca inne prawo, z którym łączy się określone władztwo
nad cudzą rzeczą. Płatności przysługują faktycznemu użytkownikowi,
który rzeczywiście wykonuje wszel-

kie czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa. Mogą nimi być działania organizacyjne, kierownicze, jak i osobiste zaangażowanie w bezpośrednim
wykonywaniu pracy fizycznej w gospodarstwie. Prowadzenie działalności rolniczej nie musi polegać tylko na „własnoręcznym” prowadzeniu prac polowych, ale obejmuje również: swobodne decydowanie o tym,
jakie rośliny uprawiać, jakich należy
dokonywać zabiegów agrotechnicznych, zbieranie samodzielnie bądź
przy udziale innych osób plonów, itp.
Prowadzenie działalności rolniczej
rozumiane jest jako dokonywanie nakładów i czerpanie ewentualnych korzyści.

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.
Loteria promocyjna organizowana jest na zamówienie Głównego Urzędu Statystycznego przez firmę Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
mgr inż. Marek Morze

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego
Uczestnikami loterii mogą zostać
użytkownicy gospodarstw rolnych objęci obowiązkiem Powszechnego Spisu
Rolnego zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym
w 2020 r. (Dz.U. 2019, poz. 28. z późn.
zm.). Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w loterii jest dokonanie, najpóźniej do dnia 22 listopada 2020 r., samospisu w interaktywnej aplikacji internetowej umieszczonej na stronie https://
spisrolny.gov.pl.
Po wypełnieniu ankiety uczestnik
otrzymuje specjalny kod potwierdzający dokonanie samospisu i w terminie
od godz. 00:00:01 dnia 01.10.2020 roku do
godz. 23:59:59 dnia 22.11.2020 roku dokonuje zgłoszenia chęci uczestnictwa w loterii, poprzez prawidłowe wypełnienie
formularza rejestracyjnego znajdującego
się na stronie www.loteria.spisrolny.gov.pl.

tywną kartą, z dostępem do Internetu (20 GB/mies.) na okres 11 miesięcy
o łącznej wartości 2.180,08 zł brutto;
n 400 nagród III stopnia w postaci przenośnych dysków twardych Seagate
Expansion 2TB (STEA2000400) o wartości 295,00 zł brutto.

nie. Jeden Uczestnik może wygrać w loterii wyłącznie jedną nagrodę. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub przesyłką kurierską, bądź wręczone laureatom przez
przedstawicieli organizatora na wskazany przez laureatów adres najpóźniej do
dnia 22.12.2020 roku.

Losowania nagród, za pomocą urządzenia losującego, odbędą się 20 października, 3 listopada i 23 listopada.
Transmisje losowań, o godzinie 11:00 będą dostępne na kanałach:
n https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny;
n https://www.youtube.com/channel/
UC0wiQMElFgYszpAoYgTnXtg.

W przypadku wygranej każdy laureat
będzie poproszony o wypełnienie i podpisanie oświadczenia o byciu użytkownikiem gospodarstwa rolnego objętym Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Ponadto laureaci, którzy zaznaczyli zgodę na publikację wizerunku mogą zostać poproszeni o wysłanie zdjęć z nagrodami i podpisanie zgody na publikację wizerunku.

Laureaci otrzymają informacje od organizatora loterii, o prawie do nagrody,
poprzez wiadomość SMS i/lub telefonicz-

Bieżące informacje nt. PSR 2020 zamieszczane są na stronie https://spisrolny.gov.pl.

W loterii przewidziano następujące
nagrody:
n 20 nagród I stopnia w postaci laptopów Dell Inspiron G5 5500 15.6 Intel
i7 i7-10750H CML-H 6 Cores 5.00 GHz
12.00 MB TPM o wartości 8.330,00 zł
brutto;
n 88 nagród II stopnia w postaci Tabletów Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10,4
64 GB LTE SM-P615 (z etui) wraz z akBieżące Informacje nr 11 [373] n Listopad 2020
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Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej...
Uzyskanie prawa do rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego nie zależy od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Uzyskanie takiego prawa wiąże się ze spełnieniem warunku podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres oraz wieku (w przypadku emerytury rolniczej) lub całkowitej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym (w przypadku renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy).
mgr inż. Renata Gazda

Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
W przypadku, kiedy
emeryt lub rencista
lub jego małżonek jest
właścicielem (współwłaścicielem) albo ma
w swoim posiadaniu
gospodarstwo rolne, wypłata emerytury lub renty rolniczej ulega częściowemu
zawieszeniu (zawieszenie wypłaty dotyczy części uzupełniającej emerytury lub
renty, a w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991 r. – części stanowiącej 95% emerytury podstawowej).
Instytucja zawieszenia wypłaty emerytury lub renty rolniczej w przypadku prowadzenia przez świadczeniobiorcę działalności rolniczej została uregulowana w art.
28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników. W myśl tej ustawowej definicji, uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek
nie jest właścicielem (współwłaścicielem)
lub posiadaczem gospodarstwa rolnego
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego
produkcji rolnej, nie uwzględniając:
q gruntów wydzierżawionych na podstawie pisemnej umowy zawartej co
najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził wójt (burmistrz lub prezydent miasta), właściwy ze względu na
miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej:
n małżonkiem emeryta lub rencisty,
n jego zstępnym (dzieckiem, wnukiem) lub pasierbem,
n osobą pozostającą z emerytem lub
rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
n małżonkiem osoby, o której mowa
w lit. b lub c,
q gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych
gruntów rolnych,
q gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym eme-
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ryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
q własności (udziału we współwłasności)
nie ustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.
Zatem przy ocenie, czy nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej KRUS stosuje przepis artykułu 28
ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Chcąc spełnić warunek
zaprzestania prowadzenia działalności
rolniczej, emeryt (rencista) powinien
przenieść własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę poprzez
umowę darowizny bądź umowę o dożywocie, bądź umowę sprzedaży.
Jeżeli emeryt lub rencista chciałby
wyzbyć się własności gospodarstwa rolnego, a nie może znaleźć nabywcy, gospodarstwo rolne może zostać przejęte
za odpłatnością przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa na Skarb Państwa.
Przejęcie gospodarstwa następuje na
wniosek właściciela gruntów, ale tylko wtedy, gdy rolnik lub jego małżonek
ma ustalone prawo do rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, a nie zawarł
umowy z następcą i nie ma możliwości
sprzedaży nieruchomości wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego co najmniej po cenie odpowiadającej ich oszacowaniu wg przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa. Przejęcie gospodarstwa rolnego
i ustalenie odpłatności następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Emeryt lub rencista, który nie chce
wyzbywać się własności gospodarstwa
rolnego, spełni warunek zaprzestania
prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli wydzierżawi gospodarstwo rolne innej osobie fizycznej lub prawnej. Umową
dzierżawy właściciel gospodarstwa rolnego nie wyzbywa się własności gospo-

darstwa rolnego, tylko oddaje posiadanie
gospodarstwa drugiej osobie na określony czas. W związku z tym umowa dzierżawy nie musi mieć formy aktu notarialnego, natomiast dla celów ubezpieczenia
społecznego rolników powinna mieć formę pisemną. Umowa dzierżawy, aby wywarła skutek prawny, musi być opatrzona pieczęcią właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), jego podpisem i datą jej potwierdzenia.
Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012 r. dopuszcza się również zawarcie umowy dzierżawy z dzieckiem. Rodzice wydzierżawiając gospodarstwo rolne dziecku są zobowiązani do złożenia oświadczeń o nieprowadzeniu działalności rolniczej na
tym gospodarstwie.
Emeryt lub rencista jest zobowiązany
do niezwłocznego zawiadomienia KRUS
o każdym przypadku ustania umowy
dzierżawy lub zmiany osoby dzierżawcy
z jakichkolwiek powodów przed zakończeniem okresu, na który została zawarta.
Należy zaznaczyć, że w interesie emeryta lub rencisty jest, aby stosowny dokument świadczący o przekazaniu gospodarstwa rolnego (akt notarialny,
umowa dzierżawy, decyzja administracyjna) dostarczyć do OR/PT KRUS, która
to jednostka wypłaca emeryturę lub rentę. Dokument ten jest bowiem uznawany
za wniosek o podjęcie wypłaty części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej.
W ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników przewidziane są ściśle
określone przypadki, w których stosuje się wypłatę 50% lub 75% albo 100%
części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej, mimo że emeryt lub rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.
Od wydanych przez KRUS decyzji
w sprawach dotyczących zaprzestania
prowadzenia działalności rolniczej przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

rozwijamy obszary wiejskie

ZSCKR w Dobrocinie – praktyki w Grecji
i transfer wiedzy we współpracy z WMODR
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie to szkoła przyszłości, której celem jest kształcenie
młodzieży na jak najwyższym poziomie zawodowym. Uczniowie mają możliwość poszerzać swoje kwalifikacje, poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie, a także w wielu kursach zawodowych (m.in. spawania, operatora koparko-ładowarki, groomingu, kelnera/barmana, cukiernika czy projektowania ogrodów). Młodzież w ramach funduszy unijnych i projektów zewnętrznych odbywa także zagraniczne staże i praktyki.
Małgorzata Szliter

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie
20 września br. 25 uczniów wraz z nauczycielami p. Małgorzatą Szliter i p. Sebastianem Szelugą wyjechało na dwutygodniowe praktyki do Grecji w ramach
projektu „Wszechstronny rozwój przyszłych ekspertów poprzez zdobywanie
doświadczenia zawodowego w zagranicznych przedsiębiorstwach”.
Uczniowie czterech kierunków – żywienia i usług gastronomicznych, weterynarii, architektury krajobrazu i agrobiznesu każdego dnia uczestniczyli w zajęciach
na terenie hotelu lub wyjeżdżali do pobliskich przedsiębiorców. To właśnie dzięki żywieniowcom mieliśmy profesjonalną obsługę na sali restauracyjnej i delektowaliśmy swoje podniebienia nowymi
smakami. Architektura krajobrazu dbała o najbliższe nam otoczenie, pielęgnując zieleń i aranżując przestrzeń. Dzięki
agrobiznesowi mogliśmy liczyć na zbiory
w postaci oliwek czy bawełny. A dziewczyny z weterynarii dbały o zwierzęta
w pobliskim schronisku, wykonując podstawowe zabiegi pielęgnacyjne.
W czasie wolnym od praktyk nie zabrakło atrakcji. Popołudnia wypełniały
wycieczki do okolicznych miasteczek,
by poznać typowy grecki klimat i codzienne życie mieszkańców. Gratką okazał się wypad do wąwozu, gdzie aby dotrzeć do wodospadu trzeba było pokonać dość trudną trasę po linach i metalowych klamrach.
Weekend był czasem przeznaczonym
na odpoczynek, regenerację i poznawanie
miejsc historycznych – Koryntu i Delf.
W programie wycieczek znalazły się Muzea Archeologiczne, ruiny starożytnych
miast, pozostałości monumentalnych budowli, a także podziwianie niebywałych
form ukształtowania terenu. Grecja skradła nasze serca nie tylko pięknymi krajobrazami, ale także wyborną kuchnią
i aromatyczną mocną kawą.

Co dał naszym uczniom zagraniczny
staż? Oprócz otrzymanych certyfikatów,
z pewnością zaowocował podniesieniem
kompetencji zawodowych, poszerzył nabytą wiedzę i umiejętności, pozwolił na
poznanie specyfiki tamtejszych przedsiębiorstw produkcyjnych. Był również okazją do doskonalenia języka angielskiego
w zawodzie. Część młodzieży powróciła z ofertą pracy w gastronomii w przyszłym sezonie letnim.
Kolejną formą realizacji zajęć lekcyjnych, w której młodzież mogła poszerzyć swoją wiedzę, był udział uczennic
z kierunku technik weterynarii w seminarium pn. „Współczesne wyzwania
w chowie i hodowli trzody chlewnej”,
które organizował Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Szeroki zakres tematyczny seminarium pozwolił nie tylko na zaznajomienie się z zagadnieniami dotyczącymi tematyki trzody chlewnej, ale także
na spotkanie ze specjalistami WMODR,
naukowcami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Lekarzem
Weterynarii oraz czołowymi hodowcami
i rolnikami z naszego województwa. Była to także możliwość do spotkania się
z rówieśnikami z innych szkół rolniczych
w naszym województwie (ZSR w Smolajnach i ZSCKR w Karolewie). Ponadto
w związku z uczestnictwem w seminarium szkoła otrzymała 100 sztuk publi-

kacji pt. „Podstawowe zagadnienia w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej
– aktualne problemy i nowe wyzwania”,
Wydawnictwa WMODR, która stanowić
będzie uzupełniający materiał dydaktyczny przybliżający tematykę produkcji trzodziarskiej w naszym kraju.
To niejedyna forma współpracy
ZSCKR w Dobrocinie, z WMODR w Olsztynie. W minionym roku uczniowie naszej szkoły, także brali udział w szkoleniach organizowanych przez WMODR,
a specjaliści Ośrodka uczestniczyli w pracach komisji sędziowskiej w ramach organizowanego przez naszą szkołę konkursu orki. Ponadto każdego roku na
Wiosennych Targach Ogrodniczych, których organizatorem jest WMODR, nasza
szkoła organizuje swoje stoisko, prezentując osiągnięcia edukacyjne oraz ofertę
dydaktyczną.
Dzięki praktykom w Grecji oraz
udziałowi w seminarium nasi uczniowie mają z pewnością większą szansę
na rynku pracy i stają się atrakcyjną konkurencją dla swoich rówieśników. To nie
koniec naszych innowacyjnych działań
dydaktycznych. W najbliższym czasie
uczniowie kierunków rolniczych naszej
szkoły wezmą udział w przygotowanym
przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie szkoleniu e-learningowym nt. „Zasad przeciwdziałania chorobom trzody
chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem Afrykańskiego Pomoru Świń”.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Relacja z finału wojewódzkiego „Olimpiady Wiedzy
Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”
Dnia 07.10.2020 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, młodzi rolnicy stanęli do rywalizacji podczas finału wojewódzkiego „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony
Środowiska i BHP w Rolnictwie”.
mgr Paulina Jaskólska

Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Październikowa „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” składała się z dwóch etapów:
pisemnego podczas, którego uczestnicy
udzielali odpowiedzi na 40 pytań testowych z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy przy
obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt i wykonywania prac polowych oraz
ustnego składającego się z 4 pytań z wylosowanych zestawów.

Po eliminacjach powiatowych przeprowadzonych od
14.09.2020 r. do 30.09.2020 r. przez 19 Powiatowych Zespołów
Doradztwa Rolniczego do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 57 osób z najwyższą liczbą punktów. Ostatecznie do
finału przystąpiły 33 osoby.

Uczestnikami olimpiady były osoby w wieku 18-35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie województwa samodzielnie gospodarstwo rolne, uczniowie oraz studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych. Olimpiada została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
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Celami Olimpiady było:
n upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia młodych rolników,
n wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności
gospodarowania w warunkach wolnego rynku,
n rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji,
n promowanie współpracy młodych rolników z instytucjami
rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym
dla poprawy bytu rodziny wiejskiej,
n propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.
Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia był Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw natomiast współorganizatorami finału wojewódzkiego byli: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie oraz Państwowa
Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.
Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała Komisja Oceniająca. W jej skład weszli pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie oraz przedstawiciele instytucji współorganizujących „Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska
i BHP w Rolnictwie”.
Zwycięzcami Olimpiady zostali:
I miejsce – Piotr Trąmpczyński – gm. Lidzbark
II miejsce – Tomasz Gołębiewski – gm. Rychliki
III miejsce – Jakub Zwierski – gm. Gronowo Elbląskie
IV miejsce – Przemysław Łożyński – gm. Lidzbark
V miejsce – Kamil Golubski – gm. Kurzętnik
VI miejsce – Damian Jaroszewski – gm. Łąkorz
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Zwycięzcy olimpiady otrzymali nagrody pieniężne, które
zostały sfinansowane z „Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Ponadto sponsorami nagród rzeczowych byli:
q Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
q Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
q Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy
w Olsztynie
q Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
w Olsztynie
q Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział
Regionalny w Olsztynie
q Bank Spółdzielczy w Szczytnie
q BNP Paribas Bank Polska S.A.
q Sowul&Sowul
q OZE Projekt
q Główny Urząd Statystyczny
q Wipasz S.A.
q Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

|

Serdecznie dziękujemy instytucjom, firmom prywatnym,
jednostkom samorządu terytorialnego za pomoc, zaangażowanie i wsparcie organizacji „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.”
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
Operacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Relacja z seminarium pt.

„Współczesne wyzwania w chowie i hodowli trzody chlewnej”
realizowanego w ramach dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.
Olsztyn, 15 października 2020 r.

15 października 2020 r., w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyło się seminarium, realizowane w ramach operacji pt. „Współczesne wyzwania w chowie i hodowli trzody chlewnej”, którego organizatorem był
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
dr inż. Rodian Pawłowski

Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Była to niepowtarzalna i jedna z nielicznych w okresie
pandemii okazja do
bezpośredniego spotkania się hodowców i producentów
trzody chlewnej,
naukowców, przedstawicieli instytucji
z otoczenia rolnictwa, a także uczniów
szkół rolniczych z terenu naszego województwa, w celu zmierzenia się z trudną
tematyką dotycząca identyfikowania problemów i możliwościami przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.
Głównym celem realizowanej operacji był transfer wiedzy i poprowadzenie
dyskusji na temat aktualnych problemów
i zagrożeń oraz możliwość dalszego rozwoju chowu i hodowli trzody chlewnej.
Uczestnicy seminarium mogli wysłuchać
przygotowanych prelekcji, w zakresie rozrodu, opłacalności produkcji, żywienia,
ochrony zdrowia i dobrostanu trzody
chlewnej. W ramach przeprowadzonego seminarium osiągnięto także dodatkowe cele operacji, m. in. upowszechnienie wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń wśród bezpośrednich uczestników
operacji z zakresu systemów jakości żywności i innowacyjnych rozwiązań w produkcji trzody chlewnej, a także zapoznanie uczestników operacji z przykładami dobrych praktyk produkcyjnych. Prowadzący i moderujący poszczególne tematy prelegenci oraz odbiorcy operacji
w pełni wykorzystali swój czas. Operacja pt. „Współczesne wyzwania w cho-
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wie i hodowli trzody chlewnej” zakładała, iż poruszona tematyka przełoży się na
wzrost świadomości w zakresie prowadzonej produkcji i konkurencyjności gospodarstw. Ponadto planowanym efektem
było podniesienie poziomu wiedzy oraz
umiejętności w zakresie opłacalności produkcji zwierzęcej, dobrostanu zwierząt
i zachowania bioróżnorodności gatunkowej i rasowej, a także rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
W szczególności dużo czasu poświęcono kwestiom związanym z ochroną
zdrowia świń, w aspekcie bioasekuracji
na tle zagrożenia związanego z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń.
Ważnym poruszanym przez uczestników i prelegentów tematem był dobrostan świń i utrzymanie loch w jarzmach w okresie okołoporodowym i laktacji. Uczestnicy seminarium solidarnie
stwierdzili, że dużym zagrożeniem dla
branży wieprzowej w Polsce jest spadek cen żywca, który w dobie epidemii
ASF oraz pandemii Covid-19 ograniczył
nie tylko rozwój produkcji, ale także jej
opłacalność. Prelegentami seminarium,
a zarazem specjalistami merytorycznymi w poszczególnych zagadnieniach byli pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach, a także pracownicy, specjaliści
WMODR. W seminarium udział także
wzięli lek. wet. Jerzy Koronowski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii, oraz Pan Kazimierz Zelma –
Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związ-

ku Hodowców Zarodowej Trzody Chlewnej w Olsztynie, a zarazem jeden z najlepszych hodowców świń w naszym kraju. Oprócz dyskusji w trakcie trwania seminarium, wiele rozmów odbywało się
w kuluarach. Niektóre poruszały zagadnienia, które wskazują na potrzebę poszerzania zakresu tematycznego seminariów, o zupełnie nowe obszary. Przykładem tego rodzaju tematyki były chociażby innowacje technologiczne, procesowe i organizacyjne w produkcji świń
w Polsce.
Drugą formą realizowanej operacji była publikacja pt. „Podstawowe zagadnienia w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej – aktualne problemy i nowe wyzwania”. Podręcznik został wydany w nakładzie 500 sztuk i stanowi formę upowszechniania wiedzy w aspekcie zagadnień poruszanych w ramach
realizowanej operacji. Przy opracowaniu
publikacji udział brali pracownicy naukowi UWM w Olsztynie, PIWet – PIB
w Puławach oraz specjaliści WMODR.
Zgodnie z założeniem operacji publikacja została przekazana uczestnikom seminarium, a część nakładu w ilości 300
sztuk, także wybranym szkołom rolniczym z województwa warmińsko-mazurskiego. Oprócz tego WMODR w ramach swojej działalności pozostałą cześć
nakładu będzie dystrybuował wśród zainteresowanych tą tematyką producentów rolnych, aż do wyczerpania nakładu.
Publikacja jest także dostępna w formacie pdf, na stronie internetowej ośrodka
www.wmodr.pl, w zakładce wydawnictwa.
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Wsparcie grup producentów
i organizacji producentów

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o przyznanie
pomocy w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 "Tworzenie grup producentów
i organizacji producentów" odbędzie się w dniach od 19 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
dr Marcin Kazimierczuk

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Podmioty wsparcia
Warunki i tryb udzielania pomocy określa
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu
pomocy finansowej w ramach działania
„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1284, z 2018 r. poz. 1151, z 2019 r. poz.
1029 oraz z 2020 r. poz. 799). O pomoc finansową w ramach
działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” może ubiegać się:
q grupa producentów rolnych uznana od dnia 14 grudnia
2019 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1026), w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,
która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż drób żywy (bez względu na wiek),
mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone,
mrożone, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie
wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (t. j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 417);
q organizacja producentów uznana na podstawie przepisów
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020)
albo 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1430), która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów
inne niż należące do sektora mięsa drobiowego, o których
mowa w części XX załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001
i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671,
z późn. zm.).
Powyższe podmioty muszą działać jako przedsiębiorcy
prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które spełnią m. in. następujące warunki kwalifikowalności:

n zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego,
n łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów,
którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono
pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
n w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie
członków, o których mowa powyżej, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową,
n zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia
jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.
Forma i wysokość wsparcia finansowego
W pierwszej kolejności grupa producentów jako podmiot
zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną, wraz
z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie
za grupę producentów rolnych na podstawie przepisów ustawy o grupach producentów rolnych, do dyrektora regionalnego
ARiMR. Do wniosku o uznanie grupa powinna dołączyć plan
biznesowy. Pomoc przyznawana jest w okresie 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia następnego po dniu jej uznania.
Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i będzie wynosić odpowiednio:
n po pierwszym roku prowadzenia działalności – 10%,
n po drugim roku prowadzenia działalnościi – 9%,
n po trzecim roku prowadzenia działalnościi – 8%,
n po czwartym roku prowadzenia działalnościi – 7%,
n po piątym roku prowadzenia działalnościi – 6%.
Maksymalny limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej realizacji planu biznesowego. Z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności. Wniosek
o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych / organizacji producentów. Aplikację składa
się w terminie do dnia zakończenia pierwszego lub drugiego
terminu składania wniosków, następującego po dniu uznania
grupy producentów rolnych / organizacji producentów.
Bieżące Informacje nr 11 [373] n Listopad 2020
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Dyskusja o nowej Wspólnej Polityce Rolnej
po 2020 roku

29 września br. odbyła się zdalna konferencja pt.: „Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 w kontekście
nowych wyzwań i Planu Strategicznego dla Polski”, zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenie było objęte Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
mgr inż. Maria Suszko

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Konferencja miała na celu przekazanie bieżących, ważnych informacji oraz szans i wyzwań, z którymi zderzymy się w kolejnym
okresie budżetowym Unii Europejskiej. Odbiorcami konferencji było prawie 250 osób,
w tym: rolnicy, przedstawiciele instytucji
rządowych i pozarządowych, nauki, szkół
rolniczych oraz doradztwa z całego kraju.
Główne obszary tematyczne były omawiane przez znakomitych ekspertów: dr Ryszarda Kamińskiego i dr Zofię Krzyżanowską
(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz prof. Andrzeja Babuchowskiego (Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego) i dotyczyły:
q Aktualnego stanu prac i uzgodnień nad pakietem legislacyjnym
i Planem Strategicznym WPR;
q Kluczowych obszarów wsparcia Planu Strategicznego WPR;
q Pakietu reform WPR po 2020 roku w zakresie: zielonej architektury; łagodzenia skutków klimatu; ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu (wynikających ze Strategii: „od pola do stołu”
i „na rzecz bioróżnorodności”;
q Konkurencyjności polskich rolników na rynku mleka, w kontekście
przyszłych decyzji inwestycyjnych oraz produkcyjnych rolników.

dr Ryszard Kamiński				

dr Zofia Krzyżanowska

Podczas konferencji prezentowane były także (w formie
nagranego filmu) – wypowiedzi rolników, ich oczekiwania
i obawy oraz dobre praktyki w zakresie niektórych elementów Europejskiego Zielonego Ładu, przyszłości produkcji ekologicznej, problemów związanych z wymianą pokoleń oraz
produkcją mleka. Rolnicy w swoich wypowiedziach podkreślali, jak ważna jest informacja i odpowiedź na pytanie – co
ich czeka w dłuższej perspektywie? Szczególnie ważne są decyzje inwestycyjne, zmieniające profil produkcji, czy przekazanie bądź przejęcie gospodarstwa. W filmie i w formie prezentacji wypowiadali się rolnicy: Arkadiusz i Elżbieta Jończyk
– Garzewko; Łukasz Pergoł – Burkat; Joanna i Sebastian Walkiewicz – Frygnowo; Piotr Ostaszewski i Stanisław Suchorski – Spółdzielnia „Ostoja” w Tomaszynie).
Kluczowym dokumentem dla każdego kraju UE będzie Plan
Strategiczny WPR na lata 2021-2027. Jedną z nowych dobrowolnych propozycji dla rolników będą tzw. Ekoschematy.
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I. KLUCZOWE OBSZARY WSPARCIA PLANU STRATEGICZNEGO WPR 2021-27 DLA POLSKI
1. Dochodowe rolnictwo
q Konkurencyjność – innowacyjność, przetwórstwo, jakość
produktów, skracanie łańcucha, wzrost efektywności czynników produkcji; wymiana pokoleniowa, dostęp do ziemi.
q Wsparcie dochodów rolniczych – wysokość wsparcia bezpośredniego i dla obszarów ONW, rozwój działalności okołorolniczej.
q Kooperacja – współpraca między rolnikami, powiązania
z innymi uczestnikami łańcucha żywnościowego.
q Zarządzanie ryzykiem – udoskonalenie i upowszechnienie
instrumentów zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych, głównie ubezpieczenia dochodów rolniczych.
2. Środowisko i klimat
q Reagowanie na zmiany klimatu – poprawa dostępności wody (różne formy retencji, nawodnienia, dostosowania organizacyjne i technologiczne) oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i amoniaku (w zakresie efektywności energetycznej, OZE, produkcji zwierzęcej, nawożenia, agrotechniki).
q Ochrona zasobów naturalnych – wody, gleby, powietrza
i bioróżnorodności, poprzez stosowanie korzystnych dla środowiska praktyk i inwestycji.
3. Bezpieczna żywność – zdrowy konsument
q Zrównoważone stosowanie antybiotyków, nawozów i pestycydów – pomocja oraz wsparcie integrowanej ochrony roślin, podwyższonych standardów produkcji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, antybiotyków, nawozów
i dobrostanu zwierząt.
q Krajowe pasze – krajowe zasoby genetyczne roślin; technologie produkcji pasz i rozwój rynku.
q Budowanie świadomości konsumentów – promocja rolnictwa ekologicznego i innych systemów jakości żywności i narzędzi informowania o produktach oraz skracanie łańcucha
dostaw.
4. Żywotne obszary wiejskie
q Rozwój usług dla ludnośći wiejskiej – zapewnienie odpowiedniej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zielonej energii, cyfryzacji.
q Aktywizacja społeczna i ekonomiczna mieszkańców – pomoc w aktywizacji osób z grup defaworyzowanych, zmarginalizowanych, wykluczonych społecznie.
q Inteligentne wsie.
q Rozwój usług pozarolniczych – rolnictwo społeczne, turystyka wiejska, zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze.

rozwijamy obszary wiejskie
1-4. Wszystkie obszary – wymiana wiedzy i innowacji
q Poprawa systemu wymiany wiedzy i innowacji.
q Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności rolników i innych mieszkanców.
q Kompleksowe wsparcie doradcze rolników.

Opinie uczestników konferencji:
Wyniki głosowania uczestników konferencji dotyczącej
wyboru ekoschematów poprzez aplikacj SLIDO (96 uczestników)
nazwa ekoschematu / praktyki
Wapnowanie
Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia
Międzyplony ozime
Zmianowanie
Przeorywanie obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji na…
Uproszczone systemy upraw
Obszary z roślinami miododajnymi
Korzystna struktura upraw
Strefy buforowe na gruntach ornych wzdłuż wód
Ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt
Produkcja integrowana
Wsiewki śródplonowe
Zimowe pożytki dla ptaków
Rozlewanie gnojowicy innymi metodami niż rozbryzgowo
Mikrosiedliska ptaków w uprawach zbożowych – luki…
Aplikacja doglebowa nawozów na bazie mocznika

% uczestników

2
2

3
3
3

4
4

5
5

8
8

9
9
9

11

14

II. NOWE INSTRUMENTY WSPÓLNEJ POLITYKI
ROLNEJ 2021-2027
Pakiet reform Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 roku, dotyczy głównie: zielonej architektury; łagodzenia skutków klimatu; ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu. Do zagadnień tych szczegółowo odnosili się eksperci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: dr Ryszard Kamiński i dr Zofia Krzyżanowska.
Dwie kluczowe strategie: „na rzecz bioróżnorodności” oraz
„od pola do stołu”, określają lepszą równowagę między przyrodą, systemami żywnościowymi i bioróżnorodnością. Strategie te, to przede wszystkim realizacja celów unijnych w zakresie klimatu i środowiska (Zielony Ład: gleba, woda, powietrze).
Przyjęto następujące wskaźniki:
• zwiększenie powierzchni pod uprawami ekologicznymi o 25%;
• zmniejszenie zużycia nawozów co najmniej o 20%;
• zmniejszenie strat składników pokarmowych nie mniej niż 50%;
• zmniejszenie o 50% ogólnego stosowania chemicznych środków ochrony.
EKOSCHEMATY – to nowy dobrowolny rodzaj płatności
dla rolników, za realizację praktyk korzystnych dla środowiska
i klimatu w ramach I filara WPR na lata 2021-27. Zobowiązania
wynikające z ekoschematów, to dodatkowe, różne od innych
wymogów (np. rolno-środowiskowo-klimatycznych) z drugiego filara WPR. Rolnicy będą mogli przystępować do nich na
zasadzie dobrowolności, a państwo członkowskie musi określić konkretne praktyki oraz warunki ich realizacji. Trwają jeszcze dyskusje i ustalenia dotyczące wyboru ekoschematów dla
polskich rolników.

Głos rolników był istotnym i cennym elementem i opinią
o wprowadzanych zmianach i wdrażanych nowych regulacjach. Zaprezentowane przez rolników dobre praktyki, mogą
stanowić również źródło inspiracji do różnych aktywności dla
innych, w szczególności młodych rolników. Uczestnicy konferencji byli aktywni zarówno poprzez zadawanie pytań na czacie i wyrażaniu swoich opinii do niektórych propozycji poprzez aplikację SLIDO.

|

Ekspertom, rolnikom i uczestnikom konferencji bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia, udział i aktywność w wyrażaniu swoich opinii o dokumentach i instrumentach nowej WPR2021-2027.
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Harmonogram planowanych naborów wniosków
w ramach PROW 2014-2020 na lata 2020 i 2021
Lp.

Nazwa działania / poddziałania / typu operacji

Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.

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

7.05 – 31.08.2020 r.
15.10 – 31.12. 2020 r.
2021 r. – nabór ciągły

2.

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

30.12.2019 – 28.01.2020 r.
listopad/grudzień 2020 r.**
listopad 2021 r.***

3.

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

28.02 – 28.03.2020 r.

4.

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

31.03 – 30.06.2020 r.
luty 2021 r.

5.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja 21.02 – 20.07.; listopad 2020 r.
gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie
styczeń 2021 r.

6.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja
gospodarstw rolnych” – obszar d

31.03 – 30.06.2020 r.

7.

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

3.06 – 17.08.2020 r.
luty 2021 r.

8.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

9.

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”

19.03 – 17.06.2020 r.
listopad 2020 r.**
wrzesień 2021 r.

10.

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”

30.09 – 31.10.2020 r.
– ostatni nabór wniosków

11.

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

listopad/grudzień 2020 r.**

19.06 – 17.08.; 9.10 – 30.11.2020 r.
maj 2021 r. **, paźdz. 2021 r.**

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
12.

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

28.02 – 28.03.2020 r.

13.

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

29.10 – 30.11.2020 r.

14.

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

27.02 – 27.03.2020 r.

15.

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

listopad 2020 r.

16.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej dotyczącej przetwarzania

26.10 – 24.11.2020 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
17.

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

listopad 2020 r.

18.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

do 16.11.2020 r.

19.

Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

20. Działanie „Współpraca”
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13.01 – 12.03.2020 r.
29.06 – 24.07.2020 r.
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SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
21.

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

do 31 grudnia 2020 r.
kwiecień/maj 2021 r.**
listopad 2021 r.**

22.

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

29.11.2019 r. – 27.01.2020 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
23.

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

24. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”
25. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

15.03 – 15.06.2020 r.
15.03 – 15.05.2021 r.

26.

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

27.

Działanie „Dobrostan zwierząt”

28.

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

3.08 – 11.09.2020 r.
maj/czerwiec 2021 r. ***
październik/listopad 2021 r.***

29.

Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – wsparcie na zalesienie

1.06 – 31.07.2020 r. **
1.06 – 31.07.2021 r. ***

30. „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”

9.09 – 7.10.2020 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).
*** Nabór/nabory wniosków o przyznanie pomocy w 2020 i 2021 r. będą uzależnione od treści przepisów przejściowych UE, w związku z tym,
że w ramach tych instrumentów wsparcia podejmowane są wieloletnie zobowiązania finansowe, których finansowanie miałoby się odbywać ze środków okresu programowania 2021-2027.

PRZYPOMNIENIE
Tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców
w ramach PROW 2014-2020
nadal nie obowiązuje
n Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), we wszystkich działaniach PROW na lata 2014-2020,
gdzie wcześniej obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców – tryb ten nie obowiązuje od dnia
18.04.2020 r. i nadal.
n Z dniem 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego
2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz
warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).
n Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili takie postępowanie i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. Ustawy, również nie są obowiązani do
stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Złożona przez nich dokumentacja nie będzie
oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.
n Wytyczne te mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przypadku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców
(w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mogła być dokonywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Dokumentacja ww. postępowań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji,
a w przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została dotychczas przekazana
do Agencji – nie musi być załączana do wniosku o płatność.
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rozwijamy obszary wiejskie

Rola dzierżawy w zagospodarowaniu gruntów rolnych
Skarbu Państwa w regionie warmińsko-mazurskim1 cz. I
Wyznacznikiem ostatnich 28 lat zmian w rolnictwie stała się transformacja stosunków własnościowych, ukierunkowana na ograniczanie własności państwowej na rzecz poszerzenia i umacniania własności prywatnej początkowo
poprzez prywatyzację zarządzania tj. administrowanie i dzierżawę nieruchomości rolnych.
dr inż. Jarosław Mioduszewski

Dzierżawa gruntów rolnych uznawana
Według danych statystycznych Powszechnego Spisu Rolnejest za ważny instrument realizacji poli- go z 2010 r. w województwie warmińsko-mazurskim było 65,2
tyki rolnej państwa, który z jednej stro- tys. gospodarstw rolnych, co stanowi 2,9% ogólnej liczby gospony umożliwia kształtowanie pożądanej darstw rolnych w Polsce. Natomiast gospodarstw rolnych powystruktury agrarnej, a drugiej może mieć żej 1 ha UR było 44,4 tys., zajmujących 1,05 mln ha powierzchwpływ na efektywność prowadzonej ni użytków rolnych. Od 2010 r. do końca 2017 r. powierzchnia
działalności produkcyjnej i rozwój gospo- gruntów użytkowanych rolniczo zmniejszyła o 107,2 tys. ha ogódarstwach rolnych. Podejmowane działa- łem, przy czym największy ubytek obszaru zanotowano w gonia wskazują, że państwo zmierzało do możliwie najszyb- spodarstwach rolnych powyżej 100 ha i wyniósł on 81,9 tys. ha,
szego trwałego zagospodarowania (sprzedaży) gruntów po- które powstały głównie na bazie gruntów przejętych do Zasobu
zostających w Zasobie Własności Rolnej również i tych do- Własności Rolnej Skarbu Państwa z byłych pgr oraz gospodartychczas dzierżawionych. Realizując proces przekształceń stwach o powierzchni od 10 do 20 ha o ponad 20,9 tys. ha (rys.).
własnościowych do Zasobu WRSP przejęto 4,74 mln Rys. Powierzchnia gospodarstw rolnych użytków rolnych powyżej 1 ha wg grup
ha w skali kraju z czego łącznie trwale zagospoda- obszarowych w woj. warmińsko-mazurskim – (2010 r., 2017 r.)
rowano ponad 71,1%, w woj. warmińsko mazurskim
z przejętych 822,1 tys. ha gruntów rolnych pozostało
18,1%. Podstawową a zarazem najpopularniejszą formą zagospodarowania przejętych gruntów w latach
1992-2018 była dzierżawa. Dla większości dzierżawców
umożliwiła ona i stała się niejako podstawą podjęcia
decyzji o wykupie gruntów na własność. Na koniec
2018 roku wydzierżawionych z Zasobu pozostawało
ponad 1,02 mln ha w skali kraju, z tego ponad 11,8%
(121,4 tys. ha) znajdowało się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja
czynników warunkujących wykorzystanie instytucji
dzierżawy w kształtowaniu struktury agrarnej. Oceny
dokonano na podstawie opinii rolników dzierżawców
i nabywców nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,
jak i gruntów prywatnych z regionu warmińsko-ma- Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PSR 2010, oraz Rocznika
zurskiego. W badaniach posłużono się metodą sonda- Statystycznego Rolnictwa, GUS, Warszawa 2018 s. 74-75.
żu opinii, zrealizowanego techniką ankietową przy wykorzyProwadzenie każdej działalności gospodarczej wymaga postaniu kwestionariusza ankietowego2. Badania przeprowadzo- dejmowania decyzji, uruchomienia posiadanych zasobów, aby
no wśród 105 respondentów prowadzących gospodarstwa rol- realizować założone cele skutecznie i bez zbędnego marnotrawne w regionie warmińsko-mazurskim, którzy łącznie gospo- stwa. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że decyzje
darowali na powierzchni ok. 8,7 tys. ha (użytki rolne stanowi- dotyczące gospodarstwa rolnego podejmuje głównie osoba zały 93,3%). W strukturze ich władania grunty pochodzące z Za- rządzająca na bazie własnej wiedzy i doświadczenia (75,2%
sobu WRSP stanowiły 50,7% (ok. 4,4 tys. ha), z których 29,4% wskazań), a ponad 1/3 wskazuje, że czyni to wspólnie z człon(1,3 tys. ha) została wykupiona. Ponad 1,9 tys. ha (20,8%) sta- kami rodziny. Respondenci podejmując decyzje dotyczące roznowiły grunty pochodzące od prywatnych właścicieli, z tego woju gospodarstwa rolnego starają się aby były one jak największość 67,3% (ok. 1,3 tys. ha) została zakupiona, a pozosta- bardziej racjonalne. Uwzględniają także wiedzę i doświadczełe były użytkowane na podstawie zawartych umów dzierża- nie doradców z Powiatowych Zespołów Doradztwa WMODR
wy z ich właścicielami.
(46,7% wskazań) oraz innych rolników (21,9% wskazań).
opracowanie zawiera część wyników badań z projektu nt.: Rola dzierżawy w kształtowaniu struktury agrarnej na terenie powiatów o dużym
udziale własności rolnej Skarbu Państwa regionu warmińsko-mazurskiego” dofinansowanego ze środków OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie realizowanego w 2019 roku
2
badania ankietowe zrealizowano we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w III kwartale
2019 roku
1
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod

Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

q z dnia 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 1588. Rozporządzenie
weszło w życie z dniem 17 września 2020 r.
q z dnia 3 września 2020 r. w sprawie pobierania próbek roślin,
produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin. Dz.U. z 2020 r., poz.
1589. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października
2020 r.
q z dnia 7 września 2020 r. w sprawie roślin, których uprawianie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie na tym terytorium mogą prowadzić podmioty wpisane
do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Dz.U.
z 2020 r., poz. 1592. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
1 października 2020 r.
q z dnia 7 września 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych. Dz.U. z 2020 r., poz. 1593. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2020 r.
q z dnia 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie
na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 1594.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 września 2020 r.
q z dnia 23 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Dz.U. z 2020 r., poz. 1664.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 5 września 2020 r.
q z dnia 29 września 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska. Dz.U. z 2020 r., poz. 1695. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 października 2020 r.
q z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego
w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa. Dz.U. z 2020 r., poz. 1699. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 października 2020 r.
q z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału. Dz.U. z 2020 r., poz.
1702. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 października 2020 r.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1655.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22
września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej
wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz
wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. Dz.U. z 2020r.,
poz. 1701.
q Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. M.P. z 2020 r., poz. 852
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 2020r. poz.333) Prezes GUS ogłosił, że przeciętny
dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.
q Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów. M.P. z 2020 r.,
poz. 876 Przeciętna stopa bezrobocia według stanu na dzień
30 czerwca 2020 r.: w kraju – 6,1%, dla województwa warmińsko-mazurskiego – 10,4%.
PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ

q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2020 r.
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2020 r.
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2020 r.
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2020 r.
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni
upraw za 2020 r.
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2020 r.
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2020 r.
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę
wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
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w domu i w zagrodzie

Miód – co warto wiedzieć

Miód… pierwsze skojarzenie… naturalnie słodki, zdrowy produkt o złocistej barwie, przyjemnym smaku i zapachu, często spożywany samodzielnie, ale idealny również jako dodatek do wielu potraw i napojów. Już w starożytności używano
miodu do słodzenia posiłków oraz twierdzono, że zapewnia on siłę, zdrowie i długowieczność.
Małgorzata Staniszewska

Główny Specjalista WIJHARS w Olsztynie
Dziś, miód dalej stosowany jest z powodzeniem jest jako
środek słodzący, będący zamiennikiem
rafinowanego cukru
oraz uważany jest jako charakteryzujący
się bardzo korzystnym oddziaływaniem
na organizm człowieka, posiadającym
właściwości lecznicze i zapobiegające niektórym schorzeniom.
Należy zauważyć, że na przestrzeni
lat dla miodu jako produktu żywnościowego przeznaczonego do spożycia przez
człowieka opracowano katalog szczegółowych wymagań dotyczących jego charakterystycznych właściwości oraz składu chemicznego. Normy te zostały opracowane zarówno na poziomie światowym – Codex Alimentarius – „Standard
for Honey” (CODEX STAN 12-1981) jak
i unijnym – Dyrektywa Rady 2001/110/
WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca
się do miodu wraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/63/
UE zmieniającą ww. akt prawa. Do prawa
krajowego ww. dyrektywy zostały implementowane poprzez przyjęcie do stosowania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października
2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu
oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie znakowania poszczególnych
środków spożywczych.
W świetle ww. przepisów, w Polsce
obowiązuje jedna definicja miodu, która
mówi, że „miód” jest naturalnie słodką
substancją produkowaną przez pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin, lub wydalin owadów wysysających żywe części
roślin, zbieranych przez pszczoły, przerabiany przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania. W obowiązujących przepisach wy-
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raźnie zapisano, iż tylko produkt wypełniający ww. definicję może być oznakowany jako „miód”. W związku z powyższym zakupując produkt na etykiecie którego zamieszczono nazwę „miód”
należy spodziewać się produktu naturalnego i prawdziwego, składającego się zasadniczo z różnych cukrów, przeważnie
fruktozy i glukozy, jak również innych
substancji, takich jak kwasy organiczne, enzymy oraz stałe cząstki pochodzące ze zbioru miodu. Należy wspomnieć,
że przepisy ograniczają również ludzką
ingerencję, która mogłaby zmienić skład
miodu. Zakazany jest dodatek do miodu
jakichkolwiek składników żywności obcych jego składowi np. cukru, syropu cukrowego czy skrobi, jak również innych
dodatków do żywności np. barwników,
pozwalając tym samym na zachowanie
naturalnej charakterystyki miodu.
Z punktu widzenia konsumenta istotną informacją umieszczoną w oznakowaniu miodu jest dookreślenie jego rodzaju i odmiany. Warto jednak zauważyć, iż podawanie pełnej nazwy rodzaju i odmiany miodu jest nieobowiązkowe dla miodu:
n odsączonego (uzyskanego przez odsączenie odkrytych plastrów bez czerwiu),
n odwirowanego (otrzymanego przez
odwirowanie odkrytych plastrów bez
czerwiu),
n wytłoczonego (uzyskanego przez wyciskanie plastrów bez czerwiu, nawet z zastosowaniem umiarkowanego podgrzewania nieprzekraczającego 45°C).
W oznakowaniu wyżej wymienionych rodzajów miodu ich pełną nazwę
rodzaju i odmiany można zastąpić wyrazem „miód”. Możliwość ta nie dotyczy natomiast takich rodzajów miodu
jak: miód przefiltrowany, sekcyjny, z plastrami i miód piekarniczy (przemysłowy). Uwzględniając powyższe wydaje się
jednak, że pomimo, iż przepisy dopuszczają pewne uproszczenia, to podawanie
w oznakowaniu, w określonych przypadkach, wyłącznie nazwy „miód” nie przy-

niesie korzyści ani producentowi miodu,
ani tym bardziej konsumentowi. Umieszczenie w oznakowaniu pełnej nazwy rodzaju i odmiany miodu prowadzi do tego, że czytając etykietę możemy dokonać
świadomego wyboru produktu, zgodnego z naszymi preferencjami i oczekiwaniami, które często mają związek nie tylko z walorami organoleptycznymi tego
wyrobu, ale również leczniczymi. Warto
zaznaczyć, iż w zależności od pochodzenia rozróżniamy rodzajowo miód nektarowy (kwiatowy), spadziowy i nektarowo-spadziowy. Odmiana miodu nektarowego określana jest poprzez podanie nazwy rośliny, której procentowa zawartość
pyłku, będącego naturalnym komponentem specyficznym dla miodu, występuje w znacznej przewadze np. miód nektarowy lipowy, rzepakowy czy gryczany
lub w przypadku pochodzenia z wielu
roślin – miód wielokwiatowy. Dla miodu spadziowego określono dwie odmiany tj. miód ze spadzi liściastej lub miód
ze spadzi iglastej. W miejscu tym należy
szczególnie podkreślić, iż w przypadku
miodów nektarowych, w których żaden
z pyłków nie występuje w znacznej przewadze, w oznakowaniu niedopuszczalne
jest podanie odmiany określonej nazwą
jednej rośliny na podstawie innych właściwości tego miodu. Taki sposób postępowania może wprowadzać w błąd co do
właściwości środka spożywczego. Kiedy
żaden z pyłków nie występuje w znacznej przewadze mamy do czynienia z miodem wielokwiatowym. Warto zauważyć,
że zawartość pyłków w miodach nektarowych jedno-odmianowych badana jest
przez organy kontrole, w tym przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów –
Rolno Spożywczych podczas różnego rodzaju kontroli, co chroni nas, konsumentów przez wprowadzaniem na rynek produktów zafałszowanych.
Idąc dalej, mając na uwadze interesy
konsumentów należy szczególnie zwrócić uwagę na inny obok pyłku, naturalny
składnik miodu, a mianowicie enzymy.
Wszyscy wiemy, że miód jest produktem
szczególnej natury, a istotny wpływ ma-
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ją na to właśnie zawarte w nim enzymy,
stanowiące jego główną siłę biotyczną.
Enzymy zawarte w miodzie pochodzą
przede wszystkim z organizmu pszczół,
jedynie znikoma ilość pochodzi ze zbieranego pyłku i nektaru. Do najważniejszych enzymów zawartych w miodzie
zalicza się α-glukozydazę (inwertazę), α
i β – amylazy (zwane diastazą), oksydazę glukozową, katalazę oraz fosfatazę.
Wskaźnikiem enzymatycznej aktywności
miodu jest tzw. liczba diastazowa, której
wartość można oznaczyć podczas badań
laboratoryjnych. Zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu ilościowa zawartość enzymów w miodzie winna wynosić dla wszystkich rodzajów miodów
nie mniej niż 8 (wg skali Schade). Miody dobrej jakości posiadają wysoką aktywność enzymatyczną, a ich liczba diastazowa jest często wyższa od 20. Warto zauważyć, że najwyższą liczbą diastazową odznaczają się miody spadziowe,
zwłaszcza pozyskiwane ze spadzi liściastej. By jednak w pełni korzystać z dobrodziejstw miodu, w tym jego właściwości
biotyczno-leczniczych należy wiedzieć
jak go stosować i przechowywać. W miejscu tym należy szczególnie podkreślić,
że podgrzewanie miodu w temperaturze powyżej 50°C niszczy jego ciała czynne biotycznie. Dlatego też, powinno się
go spożywać w czystej postaci lub z pieczywem. Wielu z nas rozpuszcza miód
w płynach np. mleku, wodzie czy herbacie, pamiętajmy jednak, że aby zachować jego cenne właściwości temperatura płynu nie powinna przekraczać 40°C.
A zatem, rozpuszczenie miodu w gorącej herbacie poza słodkim smakiem nie
przyniesie nam żadnych korzyści leczniczych. Aktywność enzymów maleje również podczas długiego przechowywania
miodu w niesprzyjających warunkach.
Zasadniczo miód ma bardzo długą datę minimalnej trwałości – często 3 lata
od daty rozlewu, ale tylko przechowy-

wanie we właściwych warunkach sprawi, że miód będzie posiadał swoje cenne właściwości przez tak długi okres. Na
każdej etykiecie miodu znajdziemy informację, w jakich warunkach powinniśmy
go przechowywać. Najczęściej warunki te
określane są jako miejsce suche i chłodne,
bez ekspozycji na działanie promieni słonecznych. Dobrym miejscem do przechowywania miodu jest lodówka, ale pamiętajmy wówczas o szczelnym zamknięciu
opakowania, gdyż miód ma zdolność łatwego i szybkiego chłonięcia obcych zapachów. Nieszczelne zamknięcie opakowania sprzyja również fermentacji. Warto wspomnieć, że miód w temperaturze
17-18°C szybko krystalizuje i zamienia się
w tzw. krupiec, jednak pamiętajmy, że nie
ma to wpływu na jakość miodu, w temperaturze poniżej 0°C proces ten ulega
zahamowaniu, natomiast w temperaturze 25-35°C następuje upłynnianie miodu. Wniosek jest jeden, jeżeli będziemy
przechowywać miód w odpowiednich
warunkach z pewnością długo będziemy cieszyli się jego walorami organoleptycznymi i zdrowotnymi.
Na zakończenie parę słów o etykiecie miodu… co powinna zawierać? Jak
wspomniano na początku musi zawierać:
n nazwę produktu – „miód”,
n pełną nazwę rodzaju i odmiany miodu obowiązkowo dla miodu przefiltrowanego, sekcyjnego, z plastrami
i miodu piekarniczego (przemysłowego), nieobowiązkowo dla miodu odsączonego, odwirowanego lub wytłoczonego,
n oznaczenie danych identyfikujących
producenta,
n ilość netto,
n datę minimalnej trwałości,
n numer partii,
n warunki przechowywania,
n nazwę państwa lub państw pochodzenia, w których został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż
jednego państwa – informację: „mie-

szanka miodów pochodzących z UE”,
albo „mieszanka miodów niepochodzących z UE”, albo „mieszanka miodów
pochodzących z UE i niepochodzących
z Unii Europejskiej”.
Dodatkowo w oznakowaniu miodu
często możemy spotkać się ze wskazaniem daty rozlewu. Należy jednak zauważyć, że mimo, iż nie jest to dana obowiązkowa i jej brak nie jest błędem, to
wydaje się być pomocna przy ustaleniu
świeżości miodu. Oznakowanie miodu
w opakowaniach, z wyjątkiem miodu
piekarniczego i miodu przefiltrowanego
może być również uzupełnione informacjami o pochodzeniu z określonej rośliny, pochodzeniu z określonego regionu
lub terytorium, specyficznych właściwościach jakościowych miodu, aczkolwiek
dane te nie mogą wprowadzać nas konsumentów w błąd.
Podsumowując, miód to jeden z najbardziej wartościowych naturalnych produktów znanych człowiekowi. Ze względu na szereg korzystnych właściwości
jakimi się charakteryzuje zdecydowanie warto włączyć ten produkt do swojej diety.
Źródła:
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003
r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U.
z 2003 r. nr 181, poz. 1773 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów
środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 29 ze zm.).
- Polska Norma PN-88/A - 77626 „Miód
pszczeli”.
- „Towaroznawstwo żywności przetworzonej.
Technologia i ocena jakościowa” Wydanie II
poprawione i uzupełnione. Redakcja Naukowa prof. dr hab. Franciszek Świderski. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
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Hortiterapia
Hortiterapia (terapia ogrodem, ogrodoterapia, ogrodolecznictwo) to jedna z form terapii wspomagających tradycyjne
metody rehabilitacji dla pacjentów o różnych zdiagnozowanych problemach zdrowotnych. W naszym kraju hortiterapia
jest niedoceniana i nieuznawana przez lekarzy.
dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie
Ogromną zaletą zajęć w terapii ogrodem jest jej dostępność
dla każdego pacjenta, niezależnie od jego wieku, rodzaju schorzenia, typu i stopnia niepełnosprawności a przede wszystkim
brak konieczności aktywnego udziału w procesie terapeutycznym (fot. 1). W terapii ogrodem wykorzystuje się różne rośliny ogrodnicze takie jak: kwiaty jednoroczne i dwuletnie, byliny, cebulowe, krzewy i drzewa ozdobne ale i sadownicze, warzywa oraz zioła. Terapia ta różni się od ogrodnictwa amatorskiego tym, że wybiera się odpowiednie zajęcia ogrodnicze w zależności od wieku, potrzeb i możliwości pacjenta. Zajęcia takie prowadzone są przez terapeutów wyspecjalizowanych do tego celu.

Fot. 2

Fot. 1

Hortiterapia polegająca na przebywaniu w ogrodzie, na spacerowaniu, obserwacji, dotykaniu roślin, a przed wszystkim pobudzaniu zmysłów jakie dostarczają rośliny, dzięki którym pacjent wycisza się i następuje obniżenie napięcia nazywana jest
terapią bierną (fot. 2). Dzięki roślinom uprawianym w ogrodzie
ale i innym możemy stymulować jednocześnie wszystkie pięć
zmysłów takie jak dotyk, wzrok, słuch, zapach i smak.
Programy tej terapii na świecie są bardzo zróżnicowane.
Obejmują różne grupy wiekowe pacjentów z różnymi zaburzeniami lub problemami takimi jak: ﬁzycznymi (po udarach,
wypadkach, paraliżach); umysłowymi i psychicznymi (choroba Alzheimera, autyzm, depresje, stres bojowy); zaburzeniami
integracji sensorycznej -SI (stymulacji pięciu podstawowych
zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, smak, węch); onkologicznymi;
geriatrycznymi (w stanie demencji); uzależnieniem (alkoholizm, narkomania, cybernarzędzia – coraz częściej wśród dzieci
od Internetu); wykluczeniem społecznym (więźniowie, bezrobotni, mniejszości narodowe, bezdomni, młodociani przestępcy). Powstające w Polsce placówki zajmują się prowadzeniem
zajęć terapeutycznych, a do zajęć posiadają zaplecze ogrodnicze w postaci pracowni ogrodniczej, florystycznej, ogrodu terapeutycznego lub szklarni.
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W ramach czynnej hortiterapii prowadzone są różne rodzaje zajęć w ogrodzie. Odpowiedni dobór zajęć będzie zależał od wieku i potrzeb pacjenta, rodzaju schorzenia, typu i stopnia niepełnosprawności a przedewszystkim od zaplecza ogrodniczego. Przykładowe zajęcia w ogrodzie podczas takich warsztatów to: przygotowanie podłoża, siew nasion, pikowanie rozsady, sadzenie roślin, cebul kwiatów (fot.
3), odchwaszczanie, podlewanie, cięcie pielęgnacyjne, zbiory
kwiatów na suche bukiety, owoców i warzyw (fot. 4), grabienie liści, koszenie trawnika. Palcówka posiadająca szklarnię, ogród zimowy lub oranżerię może w swojej ofercie zaproponować również zajęcia związane z uprawą i pielęgnacją roślin doniczkowych oraz rozmnażaniem wegetatywnym roślin (fot. 5).

Fot. 5

Zajęcia można również przeprowadzić w specjalnych pracowniach np. florystycznej wykonywanie dekoracji roślinnych takich jak: kolaże, bukiety, stroiki i wieńce okolicznościowe, choinki świąteczne i inne kompozycje kwiatowe.
Z prowadzonych obserwacji oraz opracowań naukowych
można stwierdzić, że hortiterapia wpływa na polepszenie
sprawność fizycznej oraz koordynacji ruchowo-manualnej,
obniża ciśnienie krwi, stymuluje i wyostrza wszystkie zmysły, poprawia nastrój, redukuje stres i napięcie, obniża depresję. Znajomość uprawy roślin zwiększa świadomość własnej wartości i pewności siebie, zwiększa poczucia odpowieFot. 4

dzialności, przydatności i spełnienia. Przebywanie w ogrodzie polepsza koncentrację i pamięć, zwiększa samodzielność,
niezależność oraz zdolność rozwiązywania problemów. Praca w ogrodzie uczy dokładności, cierpliwości i kreatywności
oraz poszerza wiedzę i umiejętności z otaczającej przyrody.
Uczy również planowania pracy i jej poszczególnych etapów.
A pracując w zespole zwiększa zaufanie do innych ludzi, podnosi zdolności pracy w grupie oraz komunikację z innymi
osobami i zawiązywanie więzi międzyludzkich. Szczególnie
w czasach pandemii możemy zaobserwować wzrost zainteresowaniem uprawą roślin ogrodniczych nie tylko w ogrodach lub na działkach ogrodniczych ale również zagospodarowanie małych powierzchni balkonowych.
W tym roku pandemia pokrzyżowała nam plany i znacząco ograniczyła możliwość wyjazdu na urlop poza granice naszego kraju. Zaobserwowano wzrost zainteresowania
ofertą wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych
oferujących dostęp do ogrodu, posiłki na świeżym powietrzu, dostępność lasu w obrębie siedliska. Według danych
GUS na koniec grudnia 2019 r. liczba gospodarstw agroturystycznych w Polsce wynosiła ponad 8,1 tys. i liczyła ponad
91 tys. miejsc noclegowych. Najwięcej obiektów jest w woj.
małopolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Może warto w ofercie gospodarstwa agroturystycznego przygotować miejsce do zajęć z hortiterapii.
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Chryzantemy – barwne zwiastuny jesieni
Chryzantemy, zwane złocieniami są jednymi z najpopularniejszych bylin rabatowych. Kwitną od lipca aż do pierwszych mrozów. Wydają masę kwiatów w różnych odcieniach, dzięki czemu nasze ogrody, nawet w ponure jesienne
dni, nabierają kolorowych barw.
Joanna Matyjasek

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ełk
Chryzantemy, kwiaty z rodziny astrowatych przybyły do nas
z Dalekiego Wschodu. Historia hodowli i uprawy chryzantem sięga dawnych
czasów i liczy co najmniej 25 stuleci. O uznanie za pionierów
ich uprawy konkurują Chińczycy i Japończycy. Z Chin, pomimo obowiązującego
tam przez setki lat zakazu wywozu sadzonek, chryzantemy przedostały się do
Korei, a następnie dopiero do Japonii. Te
niepozorne kwiaty w Chinach otaczane
były czcią i miłością, urosły do rangi kultu. Jeszcze dzisiaj nowe, oryginalne odmiany chryzantem hodowane są często
tylko po to aby zaprezentować je na wystawach organizowanych z okazji świąt
narodowych i dalsza produkcja już nie
jest kontynuowana. W Japonii zaś, chryzantemy awansowały do rangi symbolu
państwa. Stylizowana chryzantema znajduje się w godle cesarskim, a sam cesarz
– począwszy od 1876 r. – wyróżnia osobowości zasłużone dla kraju zaszczytnym
odznaczeniem Wielkiego Krzyża Orderu Chryzantemy.

W Europie chryzantemy pojawiły się
ponad 300 lat temu. Zostały sprowadzone przez Holendrów, gdyż to właśnie oni
jako jedyni Europejczycy posiadali prawo handlu z Japonią, do której wysyłali swoje okręty.
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W Polsce ze względu na późną porę kwitnienia kojarzone są najczęściej
z czasem Wszystkich Świętych, gdy donice z kolorowymi kwiatami stawiane
są na grobach. Powoli nasze przekonania o chryzantemach jako kwiatach typowo cmentarnych nieco się zmienia. Coraz
częściej byliny te uprawiane są w rabatach, donicach, czy pojemnikach.

Wybierając chryzantemy do uprawy
w gruncie należy skupić się na wyborze
odpowiedniej odmiany. Większość dostępnych cechuje się niewielką mrozoodpornością, przez co roślina może nie
przetrwać zimy. Przyjmuje się, że najlepiej zimującymi, a tym samym najchętniej kupowanymi są odmiany drobnokwiatowe. Stanowisko dla chryzantem
powinno być słoneczne i zaciszne, podłoże przepuszczalne, o pH obojętnym.
Najlepszym terminem sadzenia jest późna wiosna, wtedy roślina ma dość czasu na adaptację, oraz przygotowanie do
zimy. Mankamentem jest fakt, iż wiosną sadzonki są mało dostępne, dlatego praktykuje się wysadzanie roślin jesienią. Po około 2 tygodniach od wysadzenia warto przyciąć wierzchołki w celu lepszego rozkrzewienia roślin. Posadzone kwiaty wymagają nawożenia, najlepiej organicznego w postaci obornika
czy kompostu.

Niektóre odmiany chryzantem mogą
zimować w gruncie. Oczywiście pod warunkiem, iż na swoje rabaty wybraliśmy
te, które cechują się wysoką mrozoodpornością. Świetnie nadają się odmiany chryzantemy czerwonawej. Sprawdzi się także złocień ogrodowy ,,Clara curtis’’ tworzący koszyczkowate kwiatostany z bladofioletowymi kwiatami języczkowatymi i żółtym środkiem. Ich wysokość sięga nawet 70 cm, a pora kwitnienia trwa
od sierpnia po późną jesień.
W pielęgnacji chryzantem należy pamiętać, iż rośliny te źle znoszą nadmierne zawilgocenie. Dlatego do okrywania
na zimę należy używać włókniny bądź
gałązek świerkowych, a zdecydowanie
unikać przysypywania liśćmi czy kompostem. W przypadku, gdy gleba na rabacie jest bardzo wilgotna korzystniej będzie wykopać karp chryzantem i przenieść na zimę do chłodnego i jasnego pomieszczenia. Przeniesienia będą wymagały także te rośliny, które na co dzień
rosną w doniczkach.
Gdy pierwsze przymrozki zniszczą
kwiatostany wskazane jest przycięcie pędów chryzantem na wysokości ok 15 cm.
Zabieg ten zmniejsza ryzyko gnicia rośliny, a tym samym chroni przed atakiem
chorób grzybowych takich jak zgorzel
czy szara pleśń, na które byliny te są wyjątkowo wrażliwe.
Źródła:
- M. Jerzy, ,,Chryzantemy’’, PWRIL 1996
- poradnikogrodniczy.pl

ogłoszenia kupno-sprzedaż
SPRZEDAM:
n Kupię prasę kostkującą, gm. Świątki. Tel. 516 168 355
n Opryskiwacz pilmet 2-1012 1000L, belka 12 metrowa hydraulicznie unoszona i opuszczana z mechaniczną stabilizacją, rozwadniacz boczny i zbiornik wody do płukania opryskiwacza. Końcówki 03 ceramiczne, dwie pompy 140, głowice 4-pozycyjne, atestacja w 2019 r., od nowości. Tel. 606 592 725.
n Sprzedam brony pięciopolowe, lej nawozowy, pług 2-skibowy,
kultywator sprężynowy. Tel. 665 860 868.
n Sprzedam ziemie rolną-40ha z zabudowaniami: dom, obora, stodoła, świniarnia, wiata, silosy-2szt. Tel. 506 406 035.
n Sprzedam gęsi tuluskie ze stad zachowawczych. Tel. 604 194 791.
n Sprzedam wycinak do kiszonki, noże ruchome w 100% sprawny, cena 1990zł. Tel. 601 392 805; 785 392 805.
n Działkę o powierzchni 1,00 ha w miejscowości Bobrowiec, gmina Braniewo. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 678 540.
n Jarlice z dopłatami rasy kamieniecka długowełnista.Józef Nieścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
n Sprzedam – prasa do słomy kostka Z 224/1 rok 1989 w dobrym
stanie. Tel. 790 414 714.
n Gospodarstwo rolne w m. Wodukajmy (gm. Sępopol) o pow.
12 ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdują się:
dom 1-rodzinny parterowy z poddaszem użytkowym (72 m2),
obora (253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42 m2). Istnieje możliwość kupna samego siedliska (budynki) usytuowane
na pow. gruntów od 0,90 ha do 1,36 ha (jedna bądź dwie działki ewidencyjne) lub samej ziemi ornej w jednym kawałku 9,9 ha
(2 działki ewidencyjne). Tel. 508 323 512.
n Kombajn Volvo ze ścinaczem słomy, silnik Perkinsa 4 cylindry,

heder 2,5 m. Rozsiewacz do wapna RCW-3. Tel. 509 025 920.

n Siewnik zbożowy AGROMET KUTNO POZNANIAK 6 rok prod.
1988. Przyczepa samozbierająca MIROSŁAWIEC duża rok prod.
1987. Pow. bartoszycki gm. Górowo Iławeckie. Tel. 516 063 227.
n Ciągnik PONAR 82A, rok pr. 2004 r., 3600Mth, z TUREM bez
osprzętu, zarejestrowany, ubezpieczony, pierwszy właściciel,
cena 51.000 zł. Tel. 513 447 485.
n Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzętu
I wł. Stan bdb kupiony w kraju u dealera pełny serwis dokumentacja opony oryginał przód 70% tył 90% szerokie ogumienie komplet obciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap.
Tel. 600 096 165.
n Dużą przyczepę kempingową dwuosiową, ciągnik Same Antares II 130 KM Turbo. Rok produkcji 2000. Ciągnik cały w oryginale, sprawny. Stan bardzo dobry. Tel. 512 479 979.
n Rozrzutnik obornika 2-osiowy; siewnik do nawozów Piast (olejak);
śrutownik bijakowy; ciągnik Zetor 6-cylindrowy z przednim napędem; pług Kwerneland 4-skibowy; kosiarkę rotacyjną; żmijkę do
zboża-4 metry lub dmucharkę do zboża; 2 przyczepy 3,5 tonowe
do zboża; kombajn Bizon na szerokich kołach; owijarkę do balotów.
Tel. 55 244 81 89 (dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.
n Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zarejestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową, dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.
n Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (sprawną) –
cena 22 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka. Tel. 600 797 360.
n 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt
do ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator
oraz kopaczkę gwiaździstą 1-rzędową. Cena do uzgodnienia.
Tel. 668 478 407.

n Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same budynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnienia. Tel. 691 877 920.
n Ciągnik Pronar 1221 A, rok prod. 2006, klimatyzacja, przedni
tuz, 1400 MTG, stan idealny. Agregat uprawowo-siewny UNIA
Grudziądz, szerokość robocza 3 m, stan idealny. Gmina Dobre
Miasto. Tel. 698 489 990.
n Dom jednorodzinny o pow. 130 m2, działkę rolną o pow. 1,3 ha,
działkę ogrodniczą o pow. 0,65 ha. Położone na terenie miasta
Ornety, cena do uzgodnienia. Tel. 668 047 199, 798 387 298.
n 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 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 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 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 Sprzedam osiołka 2-letniego z paszportem (samiec), cena do
uzgodnienia. Tel. 691 922 144.
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 Maszt podnoszący wózka widłowego MANITOU udźwig
1000 kg wysokość unoszenia 3 m, stan: b. dobry, cena: 2 000 zł.
Ełk. Tel. 693 467 794.
KUPIĘ:
n Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsiewacz nawozu Brzeg, Amazone 1600l, sadzarkę talerzową do
ziemniaków i kosiarko-rozdrabniacz tel. 795-807-728.
n Kupię Bizon Rekord – BF, Claas, sortownik do ziemniaków,
pług obrotowy Kverneland, Famarol, siewnik lub agregat siewny, opryskiwacz ciągany na kołach Pilmet tel. 511-924-809.
n Kupię rozsiewacz wapna RCW Brzeg i dmuchawę do zboża ssąco-tłoczącą Tel. 790-318-118.
n Zatrudnię kombajnistę na żniwa z noclegiem. Tel. 790 318 118.
n Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formownicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.
n Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siewnik zbożowy, ciągnik Zetor i przyczepę Pronar. Tel. 790 318 118.
n Rozsiewacz Amazone, pług Kverneland Amarol 4-skibowy,
opryskiwacz Pilmet ciągany od 2-2,5 tys. l i kosiarkę bijakową.
Tel. 511 924 809.
n Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ursus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
n 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie.
Tel. 724 133 999.
n Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540
lub Ursus 1224. Rozsiewacz do nawozów i przyczepę rolniczą.
Pług Famarol wahadłowy lub pług obrotowy. Tel. 511 907 139.
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KRZYŻÓWKA
1.
2.
3.
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12.
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Eskorta
W parze z podażą
Jednostka miary gruntu
Mord
Jednostka światłości
Groźna choroba pszenicy
Ogół zabiegów stosowanych przy uprawie roli i roślin
Nie teraz
Popularna krowa
Zestawienie aktywów i pasywów
Roślina energetyczna
Napój bogów
Związek kilku państw
Gra losowa
Popularna gra w karty
Wolontariusz
Duże afrykańskie drzewo
Terapia ogrodem
Złocień
Miłośnik eukaliptusów
Twórca ewolucjonizmu
Jedna z technik w malarstwie
Uchylenie się

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 listopada 2020 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 2020 r.
reklama na okładce kolor:
			 n		 II, III str. – 1 000 zł netto
			 n		 IV str. – 1 200 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
reklama wewnątrz numeru kolor:
			n		 format A4 – 800 zł netto
			n		 format 1/2 A4 – 500 zł netto
			n		 format 1/4 A4 – 400 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
artykuł sponsorowany format A4 – 600 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:
			n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4
					 – 500 zł netto

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

			 n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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

			 n		 Kartka A3 złożona do formatu A4

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17
n OLSZTYN
• Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59
n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24
• Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61
n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33
n SZCZYTNO, ul. Kościuszki 1/6, tel. (89) 624 30 59
n WĘGORZEWO, ul. Kraszewskiego 40, tel. (87) 427 12 21

					 od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto
					 od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Treść reklam wraz ze zleceniem i danymi do wystawienia faktury VAT,
należy przesłać do 15 dnia miesiąca poprzedzającego emisję reklamy.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

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

