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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 realizowana 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.

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

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

Głównym celem operacji jest transfer wiedzy i poprowadzenie dyskusji na temat aktualnych problemów i zagrożeń 
oraz możliwości dalszego rozwoju chowu i hodowli trzody chlewnej w Polsce. 
Dodatkowo celami operacji są:
n Upowszechnienie wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń wśród bezpośrednich uczestników operacji z zakre-

su systemów jakości żywności i innowacyjnych rozwiązań w produkcji trzody chlewnej.
n Zapoznanie uczestników operacji z przykładami dobrych praktyk produkcyjnych.

Planowane wyniki operacji:
n Wzrost świadomości w zakresie prowadzonej produkcji oraz 

wzmacnianie pozycji producentów trzody chlewnej na rynku 
wieprzowiny w zakresie konkurencyjności gospodarstw.

n Podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie 
opłacalności produkcji zwierzęcej, dobrostanu 
zwierząt i zachowania bioróżnorodności gatunkowej 
i rasowej.

n Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

Termin realizacji operacji:
15 lipca 2020 r. – 31 października 2020 r.

Formy realizacji operacji:
Seminarium i publikacja

Seminarium – 15 października 2020 roku

Wszelkie informacje dotyczące warunków i możliwości uczestnictwa w powyższym seminarium będą umieszczane na bieżąco.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.wmodr.pl oraz do czytania naszych kolejnych numerów Bieżących Informacji.

Informacje na temat realizowanej operacji: dr inż. Rodian Pawłowski,
tel.: 695 550 460, 89 535 76 84 w. 52, e-mail: rodian.pawlowski@w-modr.pl.

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA
W CHOWIE I HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ
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cjałem plonotwórczym ale również jest rośliną strączkową o najwięk-
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Technologia w codziennym życiu
Rolnicy wkładają niemało wysiłku, aby nadążyć za postępem. Jed-
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Leyk położone na terenie powiatu oleckiego w gminie Wieliczki.
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Koronawirus, z którym jako społeczeństwo i państwo wciąż walczymy, nie zatrzymał inwestycji, zwłaszcza infrastruk-
turalnych. Mimo ogromnych środków przeznaczanych na walkę z pandemią, rząd w stymulowaniu inwestycji, także tych 
lokalnych, widzi sposób na utrzymanie wzrostu gospodarczego.

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Mimo pandemii inwestycje w regionie
nie zwalniają

Jeśli chodzi o nasze województwo, to w ostatnim czasie 
oddano do użytku wybudowane lub wyremontowane dro-
gi w miejscowościach: Boguchwały, Jurki, Bogaczewo, pięć 
odcinków dróg w gminie Giżycko, na trasie Dół – Ławice, 
Łąkorek – Łąkorz, ulice: w Lidzbarku Warmińskim i Nowej 
Wsi Iławskiej. W najbliższym czasie kolejne odcinki będą 
otwierane. Kwotę dofinansowania z budżetu państwa tyl-
ko tych wymienionych należy liczyć w milionach złotych. 
Fundusz Dróg Samorządowych jest bardzo znaczącym, hi-
storycznie wysokim zastrzykiem finansowym dla warmiń-
sko-mazurskich samorządów. Stąd jego popularność – w te-
gorocznym naborze złożono 342 wnioski na kwotę ponad 
714 mln zł. 

Należy również dodać rządowe wsparcie do zakupu wozów 
strażackich (ostatnio np.: Radzieje, Olsztyn, Elbląg, Kętrzyn, 
Olecko, Węgorzewo, a wcześniej dwa wozy wygrane w ramach 
„Bitwy o wozy”) i ambulansów medycznych (wojewoda war-
mińsko-mazurski przekazał karetki dla Nowego Miasta Lu-
bawskiego i Ełku). To także dofinansowanie na ponad 660 tys. 
zł ośmiu projektów poprawiających bezpieczeństwo pieszych, 
zwycięskich w konkursie „Razem Bezpieczniej”. 

Warto także przypomnieć, że wszystkie samorządy z wo-
jewództwa (gminy i powiaty) w ramach pierwszej puli środ-
ków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymały 
w sumie ponad 233 mln zł. Do końca września trwa drugi na-
bór wniosków w ramach programu.

Przekazanie karetki dla szpitala w Nowym Mieście Lubawskim

Podpisanie umów na realizację projektów „Razem Bezpieczniej”

Otwarcie drogi i przekazanie wozu dla OSP w Radziejach

Bieżące Informacje nr 10 [372]  n  Październik 2020
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z życia WMODR

W dobie pandemii 
koronawirusa Ośro-
dek uruchomił no-
we sposoby przeka-
zu wiedzy i infor-
macji, a także kon-
taktu doradczego. 
Niezawodnym na-

rzędziem kontaktu w doradztwie in-
dywidualnym nadal jest telefon. No-
wościami pozostają natomiast semi-
naria internetowe, tzw. webinaria. Do 
dnia 30 września WMODR przeprowa-
dził 11 takich spotkań na tematy naj-
bardziej aktualne w branży rolniczej. 
Liczba osób uczestniczących w webi-
nariach oraz opinie uczestników i go-
ści przekonują nas, że warto tę formę 
kontaktu kontynuować. Spotkania do-
stępne są dla każdego, także po rze-
czywistym czasie ich trwania, na ka-
nale YouTube.

q Doradcy terenowi prowadzą szkole-
nia online. Zamiast na tradycyjnej sali, 
spotykają się z rolnikami przez Internet. 
Przeprowadzone dotąd spotkania miały 
charakter pilotażowy. Pokazały bariery 
prowadzenia i uczestniczenia w takich 
zebraniach, ale dają również szansę na 
powodzenie w pewnej ściśle określonej 
grupie nadawców i odbiorców. 

q Najnowszą metodą kształcenia uru-
chomioną przez WMODR jest e-learning. 
Charakteryzuje się on przede wszystkim 
swobodą wyboru czasu, w którym za-
logowani użytkownicy platformy będą 
przyswajać wiedzę zamieszczoną przez 
specjalistów. W październiku dostępny 
będzie e-learning poświęcony zagadnie-
niom przeciwdziałania chorobom za-
kaźnym trzody chlewnej, w tym zabez-
pieczeniom przed ASF. Następnymi mo-
dułami kształceniowymi będą:
n dostosowanie gospodarstwa rolnego 

do wymogów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy,

n zwiększanie retencji, powtórne wyko-
rzystanie wody w gospodarstwie,

n zakładanie i prowadzenie pozarolni-
czej działalności gospodarczej przez 
rolników i ich domowników,

n hodowla, chów i użytkowanie zwie-
rząt gospodarskich, w tym zasady 
uboju z konieczności zwierząt gospo-
darskich kopytnych poza rzeźnią,

n dziedzictwo kulinarne wsi jako pro-
dukt turystyczny regionu.

q Zachęcamy do śledzenia cyklu roz-
mów ze specjalistami publikowanymi 
w każdą środę na stronie Ośrodka i pro-
filu na facebooku. „Rozmawiamy o rol-
nictwie”, czyli o najważniejszych na da-
ny moment zagadnieniach, problemach 
i zapowiedziach. 

q Siedem wyemitowanych w TVP3 Olsz-
tyn odcinków magazynu „Twoja rola” 
pokazało przykłady innowacyjnych roz-
wiązań zastosowanych w produkcji rol-
nej i rolno-spożywczej w województwie 
warmińsko-mazurskim. Rolnicy, doradcy, 
eksperci przybliżają drogę od marzeń do 
realizacji planu rozwoju, zaświadczając 
tym samym, że postęp jest, nie tylko ko-
nieczny, ale i możliwy w każdym kierun-
ki produkcji rolnej. Przed nami dwa ko-
lejne odcinki – emisja 8 i 22 października 
po godz. 18:00 na antenie TVP3 Olsztyn.

q „Warmińsko-mazurski e-bazarek” 
(strona internetowa) oraz „Bazarek 
WMODR #sprzedam #kupię #oddam” 
(grupy na facebooku) to narzędzia stwo-
rzone i administrowane przez WMODR 
służące realnemu skróceniu łańcucha do-
staw. Bez pośredników producent sprze-
da, konsument kupi, chętni wymienią, 
bądź przekażą produkty. 

q Spotkania stacjonarne planowane na 
najbliższy czas:
n Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochro-

ny Środowiska i BHP w Rolnictwie 
– finał wojewódzki po 19 elimina-
cjach powiatowych, 07.10.2020 r., sie-
dziba WMODR przy ul. Jagiellońskiej 
91 w Olsztynie;

n Seminarium pn. „Współczesne wy-
zwania w chowie i hodowli trzo-
dy chlewnej”, 15.10.2020 r., Centrum 
Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. 
Jagiellońska 91A w Olsztynie;

n Seminarium pn. „Innowacyjne roz-
wiązania w zarządzaniu stadem by-
dła mlecznego”, 21.10.2020 r., Hotel Za-
mek Ryn w Rynie;

n Seminarium pn. „Rozwiązania tech-
nologiczne z zakresu produkcji ro-
ślinnej”, 18.11.2020 r., miejsce podane 
w terminie późniejszym;

n Seminarium pn. „Program dla pol-
skiego ziemniaka. Bioasekuracja 
i nowe rozwiązania w agrotechni-
ce i przechowalnictwie ziemniaka”, 
19.11.2020 r., miejsce podane w termi-
nie późniejszym;

n Operacja mająca na celu wspieranie 
doradcze i informowanie o rolnic-
twie ekologicznym, a w jej ramach, 
m.in.: webinaria, e-learning, telewizyj-
ne spotkania ekspertów, broszura on-
line – o szczegółach będziemy infor-
mować w terminie późniejszym.

|
Zapraszamy do korzystania z doradz-
twa świadczonego przez WMODR. 
Dokładamy wszelkich starań, aby 
formy tego doradztwa były dla Pań-
stwa przyjazne, dogodne i efektywne.

Najbliższe miesiące pracy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie poświę-
cone będą realizacji działań zaplanowanych na IV kwartał br., z uwzględnieniem nowych metod pracy z rolnikami, 
a także planowaniu czynności doradczych na cały, 2021 rok.

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

Doradztwo tradycyjne i nowe metody
przekazywania wiedzy

Bieżące Informacje nr 10 [372]  n  Październik 2020
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– Panie marszałku, zamykamy tego-
roczne żniwa. W zasadzie w drugiej po-
łowie września rolnicy z Warmii, Mazur 
i Powiśla mogli je uznać w pełni za za-
kończone. Ale w tym roku nie zwieńczy-
my ich tradycyjnymi dożynkami.

– To prawda, wszyscy zdajemy egzamin w 
obliczu pandemii, przeorganizowaliśmy swoje 

życie i pracę. Nie zbierzemy się zatem gremialnie na wspólnym świę-
towaniu dożynek, jak mamy w zwyczaju w naszym rolniczym regio-
nie. Jednak to nie znaczy, że nie składamy hołdu rolnikom, że im nie 
dziękujemy i się z nimi nie spotykamy. Będą msze dziękczynne, ser-
deczne gratulacje i podziękowania za całoroczną, wytężoną pracę.

– Jako specjalista ma pan wiedzę z pierwszej ręki – czy 
to był udany rok dla naszych rolników? – Stan zaawansowa-
nia żniw na Warmii i Mazurach nie rozkładał się równomiernie. Na 
pewno były rekordowe pod względem długości oraz ilości padającego 
deszczu, co istotnie przyczyniło się do spadku jakości konsumpcyjnej 
zebranego ziarna. Niezbyt dobrze było również pod względem cen. 
Choć te na początku żniw kształtowały się całkiem optymistycznie 
w porównaniu do innych regionów kraju, jednak w miarę prac na po-
lach pogarszała się jakość ziarna i spadały kwoty, jakie oferowano na 
skupie. Regionalnie różniły się i ceny, i plony. Na przykład najmniej 
rzepaku z hektara zebrali rolnicy z powiatów: mrągowskiego i barto-
szyckiego. Najlepsze plony rzepaku były natomiast w powiatach: olsz-
tyńskim, iławskim, giżyckim oraz piskim. Taki los rolnika, w ogrom-
nej mierze zależny od aury i opatrzności, dlatego tyle starań wkłada-
my w poprawę warunków życia na wsi.

– Na czym polega wsparcie terenów poza centrami miast ze 
strony samorządu województwa? W końcu u nas użytki rol-
nicze stanowią 50 proc. powierzchni, a żywność wysokiej ja-
kości to jedna z inteligentnych specjalizacji regionu.

– Są one objęte wsparciem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, ale już w poprzedniej perspektywie Unii Europej-
skiej ten program funkcjonował i znacząco poprawił stan życia na wsi. 
Środki systematycznie przeznaczamy na to, czego najbardziej potrze-
bują mieszkańcy – na budowę i modernizację lokalnych dróg, gospo-
darkę wodno-ściekową, targowiska, szeroko rozumianą odnowę wsi. 
Jest specjalna pula środków dla gmin i przedsiębiorstw przekazywa-
na za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, co wymaga nie-
małej aktywności samych zainteresowanych i budzi chęć do działa-
nia. Kolejne środki wsparły gospodarkę rybacką. Mówimy tu o fun-
duszach europejskich, za których inwestowanie jest odpowiedzialny 
samorząd województwa, ale z naszego budżetu także realizujemy dwa 
cieszące się ogromnym zainteresowaniem programy: „Aktywna Wieś 
Warmii, Mazur i Powiśla” oraz „Małe granty sołeckie marszałka wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego“.

– Panie marszałku, mijają żniwa – najintensywniej-
szy okres na roli. Nawet jeśli plony nie w każdym przypad-
ku spełniają oczekiwania, teraz jest moment obfitości, od-
bierania nagrody za całoroczną pracę na polach, w sadach 
i ogrodach. Ale nastał też czas niepewności dla rolników, 

związanych z nowym programowaniem Unii Europejskiej 
i Wspólną Polityką Rolną.

– Reforma, którą przechodzi obecnie Wspólna Polityka Rolna, ma 
prawo budzić obawy. Choć miała determinować politykę w obsza-
rze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w latach 2021-27, wiado-
mo już, że jej wdrożenie się opóźni. W ostatnich tygodniach przyję-
te zostały trzy ważne dokumenty, wyznaczające kierunek, w którym 
powinna zmierzać – Strategia „Od pola do stołu”, Europejski Zielo-
ny Ład i Strategia na rzecz różnorodności biologicznej. Wciąż jed-
nak nie jest jasne, jak głębokie zmiany – przede wszystkim jeśli cho-
dzi o nowe wymogi i sposoby realizacji celów określonych w strate-
giach – będzie zakładać WPR w zmienionym kształcie. Wniosek Ko-
misji w sprawie wieloletnich ram finansowych na okres 2021–2027 
określił przyszły budżet na rolnictwo. Choć unia wciąż przeznacza na 
taką działalność istotną część swojego budżetu, aż 28,5 proc. całości 
na ten okres, to dają się zauważyć znaczne cięcia w ujęciu realnym 
z powodu wystąpienia z UE Zjednoczonego Królestwa oraz zapo-
trzebowania na środki wynikającego z nowych priorytetów Unii, ta-
kich jak migracja, granice zewnętrzne, gospodarka cyfrowa, transport.

– Podziela pan niepokój naszych rolników?
– Zrozumiałe jest, że obawy – także wśród naszych rolników – bu-

dzi konieczność spełnienia nowych, niejasnych jeszcze kryteriów, któ-
re będą warunkiem otrzymania płatności. Reforma w tym kształcie 
najwięcej zmian będzie wymagała od rolnictwa przemysłowego – wiel-
kopowierzchniowych monokultur i gigantycznych zakładów produkcji 
zwierzęcej, gdyż one są najmniej zrównoważone, a jednocześnie gene-
rują najwięcej kosztów, głównie środowiskowych, których nie pono-
szą, a które przerzucają na całe społeczeństwo. Choć właściciele ma-
łych gospodarstw również poniosą pewne koszty związane z dostoso-
waniem się do nowych wymogów, to strategia stawiająca na wspar-
cie dla rolnictwa opartego na małych, rodzinnych gospodarstwach po-
zwoli im w niedalekiej przyszłości na zwiększenie dochodów, szczegól-
nie jeśli wybiorą bardziej ekologiczne metody produkcji.

FUNDUSZE UE DLA OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

Budowa i modernizacja dróg lokalnych – 138 mln zł

Lokalne grupy działania – 120 mln zł

Gospodarka wodno-ściekowa – 84 mln zł

Gospodarka rybacka – 26 mln zł

Odnowa wsi – 10 mln zł

Targowiska – 7 mln zł

COROCZNE KONKURSY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

„Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” 2020 rok – 250 tys. zł

„Małe Granty Sołeckie Marszałka” 2020 rok – 500 tys. zł

Dożynki inne niż wszystkie
– Jak co roku o tej porze dziękujemy rolnikom za wytężoną pracę. Żałuję, że nie spotkamy się, by tradycyjnie i wspólnie 
świętować – mówi Gustaw Marek Brzezin. Z Marszałkiem Województwa rozmawiamy o tegorocznych plonach, zaan-
gażowaniu samorządu w poprawę życia na wsi i wspólnej polityce rolnej UE.

Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wspiera inwestycje, które po-
zwalają hodowcom stworzyć warunki 
do bezpiecznego prowadzenia produkcji 
trzody chlewnej w ramach poddziałania 
5.1 z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 „Wsparcie inwestycji 
w środki zapobiegawcze, których celem jest 

ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Wnioski do-
tyczące zabezpieczenia gospodarstw przed ASF składa się na 
operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencja-
łu produkcji rolnej".

W ramach tego instrumentu wsparcia, pomoc przyznaje się 
rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym 
nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 
świń i planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:
n ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do re-

alizacji obsługi świń (z zastrzeżeniem, iż brak jest moż-
liwości dofinansowania remontu/modernizacji istniejące-
go ogrodzenia). Terenem koniecznym do realizacji obsłu-
gi świń jest również miejsce, w którym składuje się pa-
szę, ściółkę oraz sprzęt do obsługi świń. Ogrodzenie mu-
si obejmować wyłącznie teren niezbędny do zapobieżenia 
rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, chy-
ba że nie ma możliwości ogrodzenia wyłącznie tego te-
renu, lub byłoby ono nieracjonalne. Ogrodzenie musi za-
bezpieczać teren przed przedostaniem się zwierząt z ze-
wnątrz, w tym również przez podkopanie, dlatego też je-
go wysokość musi wynosić co najmniej 1,5 m i być wyko-
nane na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem na 
całej długości ogrodzenia, w tym również pod zamykany-
mi furtkami i bramami. Głębokość posadowienia powin-
na wynosić nie mniej niż minimalna granica przemarza-
nia gruntu, która w zależności od obszaru Polski wynosi 
odpowiednio: 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m lub 1,4 m;

n utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do de-
zynfekcji, funkcjonalnie związanej z chlewnią w taki spo-
sób, aby co najmniej miała wymiary dostosowane do sze-
rokości i wysokości pojazdów, które przez nią przejeżdżają 
i do obwodu kół tych pojazdów, zabezpieczała przed prze-
siąkaniem środka dezynfekcyjnego do podłoża oraz zapew-
niała zabezpieczenie środka dezynfekcyjnego przed dzia-
łaniem czynników zewnętrznych, w tym przez zadaszenie 
tej niecki;

n zakup urządzeń do dezynfekcji. Przykładowo, mogą to być 
bramy, kurtyny, tunele, ale, ze względu na szybki rozwój róż-
nego rodzaju technologii, mogą to być również inne rozwią-
zania, pod warunkiem, że będą one zapewniały skuteczną 
dezynfekcję. W tym przypadku kosztem kwalifikowalnym 
może być również zakup myjki ciśnieniowej do dezynfekcji 
maszyn i urządzeń;

n przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania 
świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych 
pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niema-
jących bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, 
w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, wraz 
z zakupem lub montażem instalacji technicznej, kosztami 
rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzą-
cych z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbęd-
na w celu realizacji operacji.

Maksymalna kwota wsparcia dla beneficjenta wynosi 100 
000 zł. Pomoc stanowi refundację do 80% kosztów kwalifiko-
walnych operacji, przy czym koszty ogrodzenia chlewni roz-
liczane są według standardowych stawek jednostkowych, któ-
re wynoszą:
n 200 zł – koszt wykonania 1 metra bieżącego ogrodzenia;
n 1820 zł – koszt wykonania 1 bramy;
n 610 zł – koszt wykonania 1 furtki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegają finan-
sowaniu następujące koszty, które często pojawiały się we wnio-
skach o przyznanie pomocy złożonych w ramach poprzednich 
naborów. Są to koszty zakupu mat dezynfekcyjnych, środków 
dezynfekcyjnych lub owadobójczych, ubrań roboczych, agrega-
tów do bielenia, monitoringu, oraz wykonania pomieszczeń so-
cjalnych/śluz sanitarnych, jak również wymiany okien i dachu.

Zgodnie z harmonogramem trwających i planowanych nabo-
rów wniosków ARiMR planuje przeprowadzenie kolejnego na-
boru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwe-
stycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" we 
wrześniu 2020 r., przy czym ogłoszenie naboru uzależnione bę-
dzie od dostępności środków finansowych, z uwzględnieniem 
m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu
potencjału produkcji rolnej
Afrykański pomór świń (ASF) już od wielu lat ogranicza produkcję trzody chlewnej w polskich gospodarstwach z racji tego, 
że jest to choroba bardzo szybko się rozprzestrzeniająca, jak również nie opracowano dotąd skutecznej szczepionki, 
która pomogłaby zabezpieczyć stado przed zakażeniem. Dlatego ważnym jest, aby w gospodarstwach stosować zasady 
bioasekuracji, pozwalające ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się tej choroby.

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Rolnictwo po II wojnie światowej rozwinęło się w kierunku konsumpcji żywności produkowanej na skalę przemysłową.
Wysoka chemizacja rolnictwa, rozwój technologii i techniki w rolnictwie, inżynieria genetyczna, wprowadzenie odmian 
transgenicznych (GMO) doprowadziły do nadprodukcji żywności a z czasem do degradacji środowiska naturalnego.

Jacek Pawlik 
Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

Wsparcie dla rolników przystępujących
do krajowych i unijnych systemów jakości żywności

Alternatywą dla przemysłowego rolnictwa 
jest rolnictwo zrównoważone i ekologiczne, 
którego produkcja wiąże się z produktami 
lokalnymi o znanym pochodzeniu, wyso-
kiej jakości, wysokich walorach prozdro-
wotnych i smakowych.

W 1992 r. Państwa Unii Europejskiej 
podpisały traktat w Maastricht wprowa-

dzając zasady dla rolnictwa, które od tej chwili mają na celu 
wsparcie środowiska naturalnego poprzez propagowanie rol-
nictwa ekologicznego, ochronę zasobów naturalnych, różnorod-
ności biologicznej i krajobrazowej oraz redukcję szkód środo-
wiskowych spowodowanych działalnością rolniczą. Żywność 
państw krajów Unii Europejskiej staje się konkurencyjna pod 
względem jakości dla żywności spoza UE.

W celu wyróżnienia produktów wysokiej jakości, zostały 
wprowadzone następujące europejskie systemy certyfikowa-
nia i znakowania produktów wysokiej jakości:

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) – euro-
pejski znak przyznawany produktowi regional-
nemu, który swoją wyjątkową jakość zawdzięcza 
miejscu wytwarzania. Jakość produktu lub jego 

cechy charakterystyczne powinny być głównie lub 
wyłącznie związane z otoczeniem geograficznym i właściwymi 
dla niego czynnikami naturalnymi oraz ludzkimi. Wszystkie 
surowce użyte do jego wyrobu oraz cały proces technologicz-
ny, czyli produkcja, przetwarzanie i przygotowywanie, odby-
wa się na tym określonym obszarze geograficznym. 

Na liście produktów Chronionej Nazwy Pochodzenia zna-
lazły się polskie produkty takie jak: Miód spadziowy z Beski-
du Wyspowego – zarejestrowany 5 sierpnia 2020 r., Fasola 
Wrzawska, Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca (Fasola z Doli-
ny Dunajca), Karp zatorski, Podkarpacki miód spadziowy, Wi-
śnia nadwiślanka, Redykołka, Oscypek, Bryndza Podhalańska.

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) – 
europejski znak przyznawany produktowi re-
gionalnemu wyjątkowej jakości, cieszącemu się 
uznaniem, o nazwie nawiązującej do miejsca wy-

twarzania i podkreślającej związek z tym miej-
scem. Na określonym obszarze może odbywać się jeden z trzech 
procesów: produkcja, przetwarzanie lub też przygotowywa-
nie produktu.

A wśród nich: Podpiwek kujawski – zarejestrowany 12 ma-
ja 2020 r., Czosnek galicyjski, Kiełbasa piaszczańska, Kiełba-
sa biała parzona wielkopolska, Krupnioki śląskie, Cebularz lu-
belski, Jagnięcina podhalańska, Ser koryciński swojski, Jabłka 
grójeckie, Kołocz śląski (kołacz śląski), Miód drahimski, Chleb 
prądnicki, Jabłka łąckie, Śliwka szydłowska, Obwarzanek kra-
kowski, Kiełbasa lisiecka, Suska sechlońska, Fasola korczyńska, 

Miód kurpiowski, Truskawka kaszubska (kaszëbskô malëna), 
Andruty kaliskie, Wielkopolski ser smażony, Rogal świętomar-
ciński, Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich.

Obecnie wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych 
i napojów, których nazwy są chronione przez Unię Europej-
ską jako „oznaczenia geograficzne” wynosi blisko 75 miliar-
dów euro.

Ponad jedna piąta tej kwoty pochodzi z eksportu poza Unię 
Europejską. Badania KE opublikowane w kwietniu 2020 r. wy-
kazały, że wartość sprzedaży produktu o chronionej nazwie 
jest średnio dwukrotnie wyższa niż w przypadku podobnych 
produktów bez certyfikacji. 

Oprócz produktów rolno-spożywczych chronione są rów-
nież wina jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) i chro-
nione oznaczenie geograficzne (ChOG) oraz napoje spirytuso-
we jako oznaczenia geograficzne (w tym Wódka ziołowa z Ni-
ziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy 
żubrowej i Polska Wódka).

Unia Europejska poprzez Gwarantowane Trady-
cyjne Specjalności (GTS) chroni produkty ma-
jące swój tradycyjny charakter. Warunkiem jest 
co najmniej 30-letnia historia wytwarzania da-

nego produktu. Także jego składniki lub meto-
da produkcji muszą być tradycyjne. Produkty tradycyjne czę-
sto pochodzą z konkretnego kraju czy regionu, ale ich reno-
ma sprawia, że produkowane mogą być także w innych kra-
jach (przy zachowaniu receptury i sposobu produkcji). War-
tość sprzedaży produktów rolnych i artykułów spożywczych 
oznaczonych jako GTS jest warta 2,3 miliarda euro. (wg ww. 
badań KE z 2020 r.).

Naszymi specjalnościami są: Kiełbasa krakowska sucha sta-
ropolska, Kabanosy staropolskie, Kiełbasa jałowcowa staropol-
ska, Kiełbasa myśliwska staropolska, Pierekaczewnik, Olej ry-
dzowy tradycyjny, Trójniak staropolski tradycyjny, Półtorak sta-
ropolski tradycyjny, Czwórniak staropolski tradycyjny, Dwój-
niak staropolski tradycyjny.

UE stworzyła też inne systemy jakości dla produktów wy-
twarzanych w tradycyjny sposób lub na obszarach charakte-
ryzujących się trudnymi i specyficznymi warunkami natural-
nymi, takich jak góry („produkt górski”) czy wyspy czyli pro-
dukty spożywcze i rolne z regionów najbardziej oddalonych 
UE (francuskie departamenty zamorskie – Gwadelupa, Gujana 
Francuska, Reunion i Martynika – oraz Azory, Madera i Wy-
spy Kanaryjskie).

Polscy producenci zarejestrowali pod chronionymi unijnymi 
oznaczeniami 43 produkty spożywcze. Posiadamy również jeden 
wspólny dla Polski i Litwy produkt oznaczony ChNP - Miód z Sej-
neńszczyny / Łoździejszczyzny / Seinų / Lazdijų krašto medus.

Należy podkreślić, iż wszystkie oznaczenia geograficzne sta-
nowią własność intelektualną i dlatego odgrywają coraz więk-
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szą rolę w trakcie negocjacji handlowych między UE i inny-
mi państwami.

W przypadku wszystkich systemów jakości właściwe or-
gany krajowe w poszczególnych krajach UE podejmują ko-
nieczne działania, aby chronić zarejestrowane nazwy na swo-
im terytorium. 

Kolejnym niezwykle ważnym elementem 
wspólnotowego zarządzania gospodarstwem 
i produkcją żywności jest rolnictwo ekolo-
giczne. W produkcji tej wykorzystuje się na-

turalne nawozy oraz metody biologiczne i mechaniczne. Wy-
kluczone jest stosowanie syntetycznych nawozów, chemicz-
nych środków ochrony roślin, regulatorów wzrostu, dodat-
ków paszowych i organizmów modyfikowanych genetycznie 
(GMO). Rolnictwo ekologiczne to metoda produkcji przyjazna 
dla środowiska. Uprawy bez agrochemii i kontrolowane me-
tody wytwarzania produktów przyczyniają się do zachowa-
nia różnorodności biologicznej, a wytworzona żywność ma 
wysoką jakość. 

Polityka promocyjna UE w zakresie produktów rolno-spo-
żywczych obowiązuje w dotychczasowej formie od 2014 r. 
Główne działania obejmują udział w targach handlowych w UE 
i poza nią, misje na wysokim szczeblu z udziałem producen-
tów unijnych oraz kampanie komunikacyjne. Przyznany bu-
dżet wynosi w 2020 roku ponad 200 mln euro.

Krajowe systemy jakości żywności

Komisja Europejska umożliwiła poszczególnym krajom 
członkowskim stworzenia własnych krajowych systemów ja-
kości żywności. Ogólne wymogi dla tych systemów zostały 
sformułowane w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obsza-
rów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwo-
ju obszarów wiejskich (EFRROW) i uchylającego Rozporządze-
nie Rady (UE) nr 1698/2006 (Dz.U. UE L 347, str. 487) . 

W Polsce obecnie istnieją cztery uznane przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi krajowych systemy jakości, których celem 
jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez 
lepsze zintegrowanie ich z łańcuchem rolno-spożywczym, do-
dawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach 
lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje produ-
centów oraz organizacje międzybranżowe.

„Jakość Tradycja” – system opracowany przez 
Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokal-
nego i Związek Województw Rzeczypospoli-
tej Polskiej. System, w którym wytwarzane są 
jedynie produkty charakteryzujące się trady-

cyjnym składem, sposobem produkcji lub szczególną jako-
ścią wynikającą z ich tradycyjnego charakteru. Za tradycyjny 
uważa się produkt, który posiada co najmniej 50-letnią histo-
rię wytwarzania.

„Quality Meat Program” (QMP) – Kra-
jowy system jakości żywności, dający 
sprzedawcom detalicznym i konsumen-
tom gwarancję oraz podstawę do więk-
szego zaufania wobec jakości wołowiny. 

Właściwości wołowiny QMP, takie jak np. kruchość czy soczy-

stość, w wysokim stopniu spełniają oczekiwania konsumen-
ta. W ramach tego systemu wytwarzana jest młoda wołowina 
i wołowina wysokiej jakości.

System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quali-
ty System) – Kompleksowy, zintegrowany sys-
temem produkcji wieprzowiny wysokiej jakości, 
którego celem jest produkcja chudego, nieprze-
tłuszczonego mięsa wieprzowego, przy zacho-
waniu ważnych dla konsumentów i przetwór-

ców parametrów jakości mięsa, zwiększających jego trwałość, 
przydatność kulinarną i przetwórczą oraz smakowitość i atrak-
cyjność dla konsumentów. Przewyższa w tym zakresie wie-
przowinę powszechnie dostępną w handlu. 

System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) 
– System multiproduktowy obejmujący kulinarne 
mięso wieprzowe, kulinarne mięso z piersi kur-
czaka i indyka oraz tuszki i elementy młodej pol-

skiej gęsi owsianej oraz wędliny. Ogólne założenia 
systemu przewidują, że obejmuje on swoim zasięgiem wszystkie 
ogniwa łańcucha produkcyjnego w wybranych branżach, buduje 
wiarygodność uczestników łańcucha żywnościowego w oczach 
konsumenta. Produkty opatrzone znakiem QAFP są identyfi-
kowalne na wszystkich etapach produkcji, a hodowcy w Sys-
temie QAFP dbają o dobrostan zwierząt i ochronę środowiska.

Obok wyżej wymienionych systemów jakości żywności ist-
nieje jeszcze wiele innych krajowych oznaczeń i wyróżników 
jakości oraz pochodzenia w tym m.in. system „Integrowana 
Produkcja”.

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Przystępowanie do uczestnictwa w systemie jakości wiąże 
się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, wynikających z po-
trzeby wprowadzenia niezbędnych zmian w gospodarstwie 
oraz poddaniu go niezbędnym kontrolom, zgodnie z określo-
nymi standardami systemu. Dlatego Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa uruchamia nabory dla rolników aktywnych za-
wodowo, którzy rozpoczynają wytwarzanie produktów prze-
znaczonych bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia 
przez ludzi, w ramach wybranych unijnych lub krajowych sys-
temów jakości. Wsparcie ma charakter motywacyjny i ma na 
celu ułatwienie prowadzenia produkcji w nowych warunkach, 
wymaganych przez określony system jakości. Wsparcie ma na 
celu także umożliwienie pokrycia dodatkowych kosztów pro-
dukcji do momentu, kiedy będą one odzwierciedlone w wyż-
szych cenach produktów na rynku. Pomoc finansowa w ramach 
poddziałania jest udzielana jako roczna płatność motywująca 
przez okres od 3 do 5 lat, przy czym wysokość wsparcia nie bę-
dzie mogła przekroczyć limitu określonego dla każdego z syste-
mów i 2 000 euro rocznie na gospodarstwo (w przypadku pro-
wadzenia produkcji w ramach kilku systemów jednocześnie). 

|Wnioski o przyznanie pomocy w bieżącym roku można 
składać od 30 października do 3 grudnia 2020 r. w siedzibie 
Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6.

Wszystkie niezbędne informacje oraz wnioski dostępne 
są na stronie internetowej www.kowr.gov.pl.
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Ogrody pokazowe
– mnogość gatunków i inspiracji
Podstawą udanych nasadzeń zarówno z roślin ozdobnych, jak i sadowniczych, warzywnych i ziół jest odpowiednie 
przygotowanie stanowiska. W tym celu należy poznać warunki klimatyczne, glebowe i zgodnie z tym dobrać odpowied-
nie gatunki roślin. A żeby rośliny tworzyły estetyczne rabaty, warto poszukać inspiracji np. w ogrodach pokazowych.

dr inż. Anna Kulczycka
Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie

Jesień oraz wiosna to najlepsze pory do zakładania ogro-
dów i sadzenia roślin. Niższa temperatura oraz opady desz-
czu pomagają w naturalny sposób zaaklimatyzować się rośli-
nom. Jednak zanim przystąpi się do prac w terenie, należy speł-
nić następujące zasady: przeprowadzić wywiad środowiskowy, 
zadając sobie następujące pytania: jaki styl lubimy – nowocze-
sny, wiejski, geometryczny itp.; jakie ma pełnić funkcje plano-
wane miejsce – ozdobne, produkcyjne, wypoczynkowe; kto bę-
dzie korzystał z ogrodu – dzieci, osoby starsze, niepełnospraw-
ne, zwierzęta. Następnie należy przeprowadzić inwentaryzację 
stanu istniejącego – analizę otoczenia, stanu istniejącego, po-
brać próbki gleby do analizy. Ostatnim etapem jest wykonanie 
projektu zagospodarowania, dzięki któremu będzie wiadomo 
jakie rośliny są potrzebne i w jakiej ilości. 

Na wszystkich wymienionych etapach warto posiłkować się 
inspiracjami już istniejących założeń. Ciekawą opcja są ogro-
dy pokazowe, gdzie rośliny w profesjonalny sposób łączone 

są ze względu na wymagania glebowe, klimatyczne, na wiel-
kość, pokrój, kształt i funkcję. Dodatkowo rośliny są oznako-
wane, a część asortymentu można zakupić. 

W województwie Warmińsko-Mazurskim taki ogród znaj-
duje się w Marcinkowie – pod nazwą „Ogrody z Pasją” Mar-
kiewicz oraz Rajski Ogród w Kamionce. Zachęcam do odwie-
dzenia również innych ogrodów, które mogą być także cieka-
wą wycieczką dla całej rodziny:
1. Hortulus – Dobrzyca, Kołobrzeg woj. Zachodnio-Pomorskie
2. Frank-Raj – woj. Pomorskie
3. Ogród botaniczny Orle – woj. Pomorskie
4. Ogrody Kapias – Goczałkowice, woj. Śląskie
5. Dankowice, woj. Śląskie
6. Ogród japoński Pisarzowice, woj. Śląskie
7. Ogród japoński w Jarkowie, woj. Dolnośląskie
8. Ogród na rozstajach – Młodzawy Małe, woj. świętokrzyskie.

Ogrody Kapias, Goczałkowice (fot. Anna Kulczycka)

Ogrody Hortulus, Dobrzyca (fot. Anna Kulczycka)
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Międzyplony – znaczenie gospodarcze
a elementy proekologiczne
Międzyplony to rośliny uprawiane między dwoma plonami głównymi w celu uzyskania m.in. zielonej masy, wykorzysta-
nia na zielonkę, kiszonkę lub przyoranie jako zielony nawóz, ewentualnie jako pasza. Właściwe docenienie znaczenia 
międzyplonów oraz ich prawidłowa agrotechnika, może dostarczyć znacznych korzyści w wielu gospodarstwach.

mgr inż. Jerzy Rutkowski
Główny Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kluczowym czyn-
nikiem uprawy po-
plonów jest dobra-
nie odpowiedniej 
ilości i rodzajów ro-
ślin. Wskazane jest, 
aby w każdej mie-
szance obecne były 

rośliny wiążące azot, które również in-
tensywnie oddziałują na glebę za spra-
wą systemu korzeniowego, a szczegól-
nie, które wytwarzają dużą biomasę. Rze-
czą niedopuszczalną jest dopuszczenie 
do przekwitnięcia i zdrewnienia poplo-
nu. Roślina poplonowa, najlepiej spełnia 
swoją rolę do momentu kwitnienia, gdyż 
wtedy ma w sobie najwięcej cukrów. Je-
żeli roślina zakwitnie i zacznie wydawać 
nasiona energia oraz zgromadzone skład-
niki, zamiast do gleby trafią do nasion 
oraz zostaną przekształcone do formy, 
która nie wniesie w najbliższym okresie 
czasu profitu do gleby. Nie wolno także 
dopuścić do zdrewnienia poplonu, gdyż 
nie przyniesie on już takich korzyści jak 
w stanie zielonym.

W zależności od terminu siewu
wyróżnia się 3 rodzaje międzyplonów:

n ścierniskowe – wysiewane w dru-
giej połowie lata po zbiorze wczesne-
go plonu głównego, a użytkowane je-
sienią tego samego roku na paszę (np. 
rzepa ścierniskowa) lub przyorane na 
zielony nawóz (np. facelia, gorczyca 
biała, peluszka, łubin);

n ozime – wysiewane jesienią po zbio-
rze plonu głównego, a zbierane wio-
sną następnego roku, np. żyto ozime, 
rzepak ozimy, wyka (międzyplon ozi-
my jest najpewniejszą uprawą spośród 
wszystkich międzyplonów);

n wsiewki międzyplonowe – siane wio-
sną jednocześnie z plonem głównym 
lub w czasie jego wegetacji i pozosta-
jące po jego zbiorze do jesieni tego sa-
mego roku, np. seradela wsiana w ży-
to; powinny być to rośliny dobrze zno-

szące zacienienie w pierwszym okre-
sie wzrostu po wschodach i szybko ro-
snące po odsłonięciu.

Międzyplony ścierniskowe są najbar-
dziej typowym rodzajem międzyplonów, 
cieszącym się jednocześnie dużą popu-
larnością wśród rolników. Resztki pozo-
stałe po wykorzystaniu międzyplonu na 
pasze w okresie jesiennym, pozostawio-
ne są na okres zimowy jako mulcz (zielo-
na pokrywa) i przyorane na wiosnę. Po-
zostawienie na zimę ma na celu ograni-
czenie wymywania, wywiewania skład-
ników pokarmowych i regulacji stosun-
ków wodnych w glebie. Ten rodzaj upra-
wy ogranicza potrzebę nawożenia inny-
mi nawozami organicznymi i mineralny-
mi. Wartość nawozowa dobrych między-
plonów przez wielu fachowców porów-
nywana jest z wartością nawozową obor-
nika. Tak jak obornik, wzbogacają glebę 
w niezbędne składniki organiczne, użyź-
niają glebę i wpływają fitosanitarnie na 
środowisko glebowe. Mogą być dobrym 
rozwiązaniem przy braku lub niedoborze 
obornika w gospodarstwie. Na przykład 
gorczyca uprawiana w tym przypadku 
jako międzyplon wytwarza bardzo duży 
system korzeniowy. Ma to wpływ na po-
lepszenie struktury gruzełkowatej gleby 
oraz umożliwia dopływ powietrza i wo-
dy do głębszych warstw gleby. Dodatko-
wo korzenie gorczycy niszczą tzw. pode-
szwę płużną, czyli twardą, nieprzepusz-
czalną warstwę ziemi, która powstaje na 
skutek wykonywania przez kilka lat or-
ki na tę samą głębokość. Zaletą gorczy-
cy jest także jej szybki wzrost, dzięki cze-
mu zagłusza kiełkowanie i wzrost chwa-
stów. Prawidłowe zmianowanie i następ-
stwo roślin po sobie co kilka lat zmniej-
sza występowanie chorób i liczebność 
szkodników roślin uprawnych. Poza bez-
pośrednimi korzyściami dla gospodar-
stwa, uprawa międzyplonów ma za za-
danie sprzyjać ochronie środowiska. In-
tensyfikacja produkcji rolniczej prowa-
dzi w efekcie do wzrostu zanieczyszcze-

nia gleb i wód, zachwiania równowagi 
przyrodniczej, a w efekcie do pogorsze-
nia płodów rolnych.

Międzyplony ścierniskowe sieje się 
najczęściej po zbożach najwcześniej 
schodzących z pola (jęczmień ozimy 
i jary, żyto, pszenica). Siew międzyplo-
nu ścierniskowego powinien być wyko-
nany możliwie jak najwcześniej, wkrót-
ce po zbiorze plonu głównego. Aby uzy-
skać plon zielonej masy, np. 135-170 dt/
ha, rośliny międzyplonowe potrzebują 
70-90 dni okresu wegetacji. Zaleca się 
je zasiać nie później jak do 15-20 sierp-
nia. Międzyplony ścierniskowe stano-
wiąc zielony nawóz wzbogacają glebę 
w składniki pokarmowe. Działając fito-
sanitarnie i fitomelioracyjnie wpływa-
ją korzystnie na właściwości fizyczne 
gleby, w efekcie poprawiają jej produk-
tywność. Gatunkami fitosanitarnymi są 
np. gorczyca biała czy rzodkiew oleista, 
ale także rośliny strączkowe, które głę-
boko penetrują glebę przez co działają 
fitomelioracyjnie. Uwalniają z głębszych 
warstw gleby składniki mineralne nie-
dostępne dla większości roślin upraw-
nych, np. zbóż.
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Znaczenie wysiewu poplonów jest 
bezdyskusyjne. Rolnicy wysiewają mię-
dzyplony ścierniskowe w przeróżnych 
celach. Jednak coraz większego znacze-
nia nabiera ich wysiew jako obszarów 
proekologicznych. Międzyplony poma-
gają spełnić wymogi unijne. Stały się 
bowiem ważnym ogniwem w realiza-
cji między innymi wymogów zaziele-
nienia. Można je bowiem zadeklaro-
wać jako obszar proekologiczny (EFA).

Za obszary proekologiczne uznawa-
ne są międzyplony lub pokrywa zielona, 
rozumiane jako wsiewki traw lub roślin 
bobowatych drobnonasiennych w upra-
wę główną lub mieszanki utworzone z co 
najmniej 2 gatunków roślin z następują-
cych grup roślin uprawnych: zbóż, ole-
istych, pastewnych, bobowatych drob-
nonasiennych, bobowatych grubonasien-
nych oraz miododajnych. Mieszanki zło-
żone z samych gatunków zbóż nie są 
uznawane jako obszar proekologiczny. 
Mieszanka uprawiana jako międzyplon 
nie może być następnie uprawiana ja-
ko plon główny w roku następującym 
po roku jej wysiania. Zakaz ten nie do-
tyczy poszczególnych gatunków, z któ-
rych utworzona została mieszanka. Uwa-
ga: Rośliny ozime zwykle wsiewane jesie-
nią do zbioru lub wypasu nie mogą być 
jednocześnie deklarowane jako obszary 
proekologiczne. 

Na międzyplonach utworzonych 
z mieszanek obowiązuje zakaz stosowa-
nia środków ochrony roślin przez okres 

ich utrzymania. W przypadku wsiewek 
trawy lub bobowatych drobnonasiennych 
w uprawę główną, zakaz ten obowią-
zuje od momentu zbioru uprawy głów-
nej przez co najmniej osiem tygodni lub 
do momentu wysiewu kolejnej uprawy 
głównej. Zakaz ten obejmuje również za-
prawę nasion. 

Istnieją dwie możliwości
realizacji wymogu w zakresie
międzyplonu ścierniskowego:

Stały termin wysiewu i utrzymania 
(pamiętajmy o przyszłym roku):
n wysiew od dnia 1 lipca do dnia 20 

sierpnia danego roku,
n utrzymanie na polu co najmniej do 

dnia 15 października.
Indywidualne podejście:
n wysiew w okresie od dnia 1 lipca do 

dnia 20 sierpnia,
n utrzymanie przez co najmniej 8 tygo-

dni od dnia wysiewu mieszanki.

Przy indywidualnym podejściu należy 
w ciągu 7 dni od daty wysiewu a najpóź-
niej do dnia 27 sierpnia, złożyć w biurze 
powiatowym ARiMR oświadczenie ze 
wskazaniem terminu wysiewu. W przy-
padku gdy oświadczenie nie zostanie zło-
żone, przyjmuje się że wybrany został 
wariant ze stałym terminem wysiewu 
i utrzymywania. 

Realizacja międzyplonu ozimego:
n wysiew od dnia 1 lipca do dnia 1 paź-

dziernika,
n utrzymanie na polu co najmniej do 

dnia 15 lutego. 

WAŻNE. Jeżeli realizujemy Pakiet 1. 
Rolnictwo zrównoważone w ramach 
„Działania rolno-środowiskowo-klima-
tycznego” PROW 2014-2020 i w swoim 
gospodarstwie posiadamy międzyplony, 
których w danym roku i na danej dział-
ce nie wykazujemy jako praktyki dodat-
kowej – taki obszar możemy jednocze-
śnie zadeklarować jako obszar EFA, pod 
warunkiem spełnienia wymogów doty-
czących międzyplonów uznawanych ja-
ko obszar EFA. Jeżeli międzyplon w da-
nym roku zostanie zadeklarowany jako 
praktyka dodatkowa, to w takim przy-
padku nie może być on jednocześnie za-
deklarowany jako obszar EFA. 

Jeżeli realizujemy wariant 2.1 Mię-
dzyplony Pakietu 2. Ochrona gleb i wód 
w ramach „Działania rolno-środowisko-

wo-klimatycznego” PROW 2014-2020, to 
międzyplonów uprawianych w celu re-
alizacji ww. zobowiązania – nie możemy 
jednocześnie zadeklarować jako obszaru 
EFA. Jeżeli w gospodarstwie uprawiamy 
więcej międzyplonów (ponad powierzch-
nię wynikającą ze zobowiązania) i nie 
deklarujemy ich do ww. wariantu w ra-
mach działania rolno-środowiskowo-kli-
matycznego PROW 2014-2020, wtedy mię-
dzyplony te możemy zadeklarować jako 
obszar EFA.

Źródło:
- materiały i zdjęcia autora

Bieżące Informacje nr 10 [372]  n  Październik 2020 13

w polu i na łące



Na dzień dzisiejszy badania opryskiwaczy 
prowadzone są przez przeszkoloną ku te-
mu kadrę specjalistów na terenie gospodar-
stwa rolnego. Diagnosta w trakcie badania 
sprawdza jednoczesne natężenie przepływu 
z dysz roboczych za pomocą specjalnych 
przepływomierzy, menzurami miarowy-
mi bądź stołu rowkowego. Dwie pierwsze 

metody pokazują zużycie dysz roboczych, ale nie przedstawia-
ją zmian w rozkładzie poprzecznym cieczy roboczej. Odchyle-
nia w natężeniu przepływu kolejnych dysz w tej samej sekcji 
roboczej ewidentnie pokazuje zużycie dysz roboczych. Dlatego 
w takiej sytuacji odpowiednia metoda to wykorzystanie stołu 
rowkowego do przeprowadzenia badania. Dzięki tej metodzie 
dokładnie określimy różnice w rozkładzie poprzecznym cie-
czy. Ale dobrze przeprowadzone badanie techniczne przez rol-
nika i specjalistę zależy między innymi od warunków w jakich 
jest przeprowadzane, w tym od warunków atmosferycznych.

§ 14. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
13 grudnia 2013 roku dotyczący sprawności technicznej sprzętu 
do stosowania środków ochrony roślin, mówi, że po 31 grudnia 
2020 roku będzie można badać opryskiwacz polowy, tylko i wy-
łącznie za pomocą ręcznych lub elektronicznych stołów rowko-
wych. Tak więc jeśli rolnik nie zapewni optymalnych warunków 
technicznych dla diagnosty, atestacja nie zostanie przeprowadzo-
na, a opryskiwacz nie otrzyma atestu.

Badanie za pomocą stołu rowkowego wykonujemy w cza-
sie bezwietrznej pogody bądź w pomieszczeniu. W większości 
przypadków badanie wykonywane jest na terenie gospodar-
stwa, gdzie teren często jest grząski i nie sprzyja precyzyjno-
ści pomiarów. Przy szerokości opryskiwacza polowego: 12 m, 

15 m i 18 m szerokości belki roboczej, badanie za pomocą sto-
łu rowkowego jest wiarygodne, ale jeśli chodzi o opryskiwa-
cze z większą szerokością roboczą belki, to bezwzględnie na-
leży przeprowadzić badanie na gruncie poziomym, utwardzo-
nym, w czasie bezwietrznej pogody.

Drugą bardzo ważną sprawą jest fakt, że specjalista mu-
si przejechać czasem bardzo długą odległość jaka dzieli Stację 
Kontroli Opryskiwaczy od gospodarstwa rolnika. W trakcie tak 
długiej trasy warunki atmosferyczne zmieniają się i mogą za-
sadniczo utrudniać wykonanie badania. Jeśli rolnik nie dyspo-
nuje odpowiednim pomieszczeniem do przeprowadzenia kon-
troli to również badanie może się nie odbyć. 

Trzecia sprawa bardzo abstrakcyjna to wykonanie badania 
w Stacji Kontroli Opryskiwaczy o ile ta posiada halę o odpo-
wiedniej powierzchni, do której dotarcie z opryskiwaczem spo-
woduje gigantyczne koszty dla rolnika.

Powstaje pytanie: czy nowe prawo dotyczące badań spraw-
ności technicznej sprzętu do aplikacji środków ochrony roślin 
nie zniechęci rolników do certyfikacji sprzętu, a diagnostów nie 
skłoni do mniej precyzyjnego wykonywania badań?

Kolejnym następstwem zmiany przepisów, bardzo nieko-
rzystnym dla rolników będzie ogromny wzrost ceny badania 
sprawności technicznej opryskiwacza. Mianowicie koszt ręczne-
go stołu rowkowego polskiej firmy to 18 tysięcy złotych, a elek-
tronicznego stołu rowkowego produkcji niemieckiej to 130 ty-
sięcy złotych. Tak więc, aby koszty zakupu drogiego sprzętu 
do badania zwróciły się, cena badania powinna klasyfikować 
się w przedziale między 700 a 900 złotych za jedno badanie 
techniczne opryskiwacza.
 
Źródło:

- www.farmer.pl, Technika rolnicza - artykuł z dnia 17.08.2020 roku, nt. 
„Zmiany w przepisach dotyczących okresowych badań opryskiwaczy”

Wraz z nowym rokiem 2021 nadchodzą zmiany w okresowych badaniach opryskiwaczy. Nowe przepisy zmieniają zało-
żenia dotyczące warunków i sprzętu do przeprowadzenia badania. Ale jak to wygląda w praktyce i czy jest to konieczne?

inż. Izabela Chałubowicz 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nidzica

Uwaga Rolniku! Nowe przepisy w okreso-
wych badaniach opryskiwaczy polowych
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Zagrożenia wynikające z uodporniania się
chwastów na stosowane herbicydy
Chwasty w produkcji rolniczej towarzyszą człowiekowi od samego początku. Bioróżnorodność wytworzona przez 
przyrodę przez wieki kłóci się z interesem rolnika dla którego monokultura byłaby idealnym choć nieosiągalnym 
ideałem uprawy polowej.

mgr inż. Grzegorz Tulski 
Główny Specjalista Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Elbląg

Od momentu, kiedy 
zawłaszczyliśmy so-
bie przestrzeń pro-
dukcyjną do upra-
wy wybranych ro-
ślin zapewniających 
pożywienie i suro-
wiec dla innych 

dziedzin życia ograniczamy możliwości 
rozwoju innym gatunkom roślin. Na dro-
dze pracy hodowlanej wyselekcjonowali-
śmy rośliny o dużych potencjalnych moż-
liwościach plonowania, kosztem zmniej-
szenia ich możliwości konkurencyjności 
w stosunku do chwastów. Wraz ze wzro-
stem intensyfikacji upraw rolniczych do 
walki z chwastami dominującą metodą 
stała się metoda chemiczna.

Dziś trudno sobie wyobrazić współ-
czesne rolnictwo bez arsenału środków 
ochrony roślin. Zapewniały i zapewniają 
one wysoką skuteczność, wygodę i przy 
znajomości mechanizmów ich działania 
wraz z zachowaniem zaleceń etykiety da-
lej są elementem niezbędnym w techno-
logii produkcji roślinnej. Niestety zgodnie 
z regułą, że każdej akcji towarzyszy reak-
cja stosowanie chemii w rolnictwie, przy 
jednoczesnym ograniczeniu innych metod 
zwalczania, a zwłaszcza metody agrotech-
nicznej doprowadziło do powstawania od-
porności chwastów na herbicydy. Mecha-
nizm działania substancji czynnej opie-
ra się na trzech elementach. Pierwszym 
jest istnienie w komórce elementu wraż-
liwego na zastosowany herbicyd, drugim 
mechanizm transportu substancji do ko-
mórki, trzecim brak enzymów zdolnych 
do dezaktywacji zastosowanej substancji 
czynnej. W przypadku zaistnienia zmian 
w którymkolwiek elemencie skuteczność 
zastosowanego herbicydu maleje. Powsta-
je odporność zmuszająca do zastosowania 
innej substancji czynnej lub ich mieszan-
ki. Przykładem może być uodpornienie się 
miotły zbożowej i wyczyńca polnego czy 
też owsa głuchego, chwastów szczególnie 
groźnych w uprawach zbóż ozimych. Po-
wodują utrudnienia w żniwach, przyczy-

niając się w znacznym stopniu do wyle-
gania i porażania zbóż chorobami, któ-
rych są żywicielami. W populacji każdego 
gatunku chwastu zawsze istnieje pewna 
liczba osobników (biotypów), bardziej lub 
mniej odpornych na stosowane herbicydy. 
Występują one na naszych polach w obrę-
bie każdego gatunku chwastu i jest kwe-
stią czasu, że w wyniku selekcji uodpor-
nią się na stosowane w herbicydach sub-
stancje czynne. Proces uodporniania się 
na daną substancję chemiczną jest różny 
i tak: ostrożeń polny na 2,4-D uodpornił 
się po 18 latach od chwili zastosowania 
tej substancji, szarłat szorstki na triazy-
ny uodpornił się po 10 latach, owies głu-
chy na trialat po 25 latach, a fiołek polny 
i gwiezdnica pospolita na chlorosulfuron 
po 5 latach. Powyższe przykłady uświa-
damiają nam fakt, że proces uodpornia-
nia się jest wypracowaną przez naturę me-
todą przeciwdziałającą całkowitemu wy-
niszczeniu danego gatunku z listy roślin. 
W wyniku badań wyodrębniono:
n odporność prostą – jest to odporność 

na jedną substancję aktywną,
n odporność mieszaną – czyli odporność 

na co najmniej dwie substancje aktyw-
ne ale o tym samym mechanizmie dzia-
łania,

n odporność wielokrotną – najbardziej nie-
bezpieczną polegającą na uodpornieniu 
się na minimum dwie substancje aktyw-
ne o różnym mechanizmie działania.

Z punktu widzenia rolnika jest to pro-
ces bardzo niekorzystny, w efekcie po-
drażający proces produkcji, dlatego też 
opracowano metody ograniczające jego 
powstawanie. Jest to:
n stosowanie w zwalczeniu chwastów 

oprócz chemicznej innych metod, 
a zwłaszcza metody agrotechnicznej,

n unikanie wysiewu nasion zanieczysz-
czonych nasionami chwastów (stoso-
wać materiał kwalifikowany), staran-
nie oczyszczać narzędzia do uprawy, 
skrzynie siewników i zbiorniki kom-
bajnów zbożowych,

n stosowanie herbicydów na danym po-
lu (w danym roku lub w kolejnych la-
tach) a także w mieszaninach o róż-
nych mechanizmach działania,

n stosowanie zabiegó zwalczenia w okre-
sie największej wrażliwości chwastów 
– w fazie siewek, lub liścieni, w opty-
malnych warunkach pogodowych, 
i zachowaniem zalecanych dawek,

n stosowanie zmianowania roślin wy-
muszającego zróżnicowanie doboru 
odmiennych herbicydów,

n obserwacja pola po zastosowaniu her-
bicydu i eliminacja ewentualnie nie-
zwalczonych chwastów.

Od 1 stycznia 2014 r. Polska została zo-
bowiązana do stosowania zasad integro-
wanej ochrony roślin. Powyższe działa-
nia mające na celu ograniczenie tempa 
powstawania odporności chwastów w ca-
łej rozciągłości pokrywają się z jej zasa-
dami. Nie doprowadzimy do całkowitej 
eliminacji herbicydów z produkcji rolni-
czej, jest to nierealne, ale poprzez roz-
sądne i profesjonalne działanie możemy 
w znaczny sposób przyczynić się do po-
prawy ich skuteczności działania.

Źródła: 
- Krzysztof Domaradzki 2007r. Stosowanie 
herbicydów w rolnictwie zrównoważonym.

- Janusz Urbanowicz 2009r. Problem kom-
pensacji chwastów i ich odporność na her-
bicydy.

- Zenon Woźnica 2013r. Chwasty nabierają 
odporności

- www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-
-roslin/chwasty-nabieraja-odpornosci,41095.
html

- http://biblioteka.ihar.edu.pl/ziemniak_pol-
ski.php?field[slowa_kluczowe]=&field[au-
tor]=&id=28&idd=183&podzial_id=&po-
dzial_idd=

- www.agropolska.pl/uprawa/ochrona-roslin/
herbicydy-w-obnizonych-dawkach,225.html

- www.syngenta.pl/blog/srodki-ochrony-
-roslin/herbicydy/jak-powstaje-odpornosc-
-chwastow-na-herbicydy
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Uprawa bobiku
Bobik to roślina strączkowa pochodzi z Azji Środkowej, uprawiany był już w Starożytności. Obecnie uprawia się go 
we wszystkich częściach świata, gdzie są odpowiednie warunki klimatyczne. Największe zasiewy bobiku występują 
w zasięgu klimatu morskiego, roślina ta bowiem potrzebuje duże ilości wody, aby dobrze rosnąć i obficie plonować.

Marta Krech 
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Spośród roślin strącz-
kowych bobik wy-
różnia się najwyż-
szym potencjałem 
plonotwórczym ale 
również jest rośli-
ną strączkową o naj-
większych wymaga-

niach glebowych. W korzystnych warun-
kach daje 4-5 ton z 1 ha. Głównym ce-
lem uprawy bobiku są nasiona. W Pol-
sce użytkuje się go jako roślinę pastew-
ną, natomiast w krajach basenu Morza 
Śródziemnego natomiast nasiona bobiku 
stanowią pokarm dla ludzi. Bobik zawie-
ra od 26-30% białka o wysokiej wartości 
biologicznej. Słoma bobiku jest twarda 
i zwierzęta mniej chętnie ją zjadają, naj-
częściej przeznacza się ją jako nawóz or-
ganiczny po przeoraniu. Odgrywa bar-
dzo dużą rolę w płodozmianie, przery-
wając częste następstwo zbóż. 

Zdaniem Jasińskiej i Koteckiego (1997), 
bobik może pozostawić na 1 ha około od 
5-8 ton masy organicznej w postaci resz-
tek pożniwnych a z kolei w nich około 80 
kg azotu, 6 kg fosforu i 120 kg potasu. Po-
zytywnym wpływem uprawy bobiku na 
glebę jest zdolność gromadzenia skład-
ników pokarmowych, dużym zapotrze-
bowaniem jest wapń, po wyczerpaniu 
tego składnika wzrasta kwasowość gle-
by. Według Thoma (1963) ogranicza roz-
przestrzenianie zgorzeli podstawy źdźbła 
oraz zacieniając glebę przez długi okres 
wegetacji sprzyja rozwojowi mikroorga-
nizmów glebowych.

Bobik ma bardzo duże zapotrzebo-
wanie na wodę, a brak opadów w okre-
sie kwitnienia i zawiązywania strąków 
powoduje zrzucanie zawiązków pąków 
kwiatowych i kwiatów. Prowadzi to do 
zmniejszenia liczby strąków oraz ich 
nieregularnego rozmieszczenia na ro-
ślinie. Nadmiar opadów prowadzi do 
wydłużenia wegetacji roślin, opóźnia 
dojrzewanie oraz zwiększa prawdopo-
dobieństwo porażenia roślin patogena-
mi grzybowymi. Bobik należy do roślin 

dnia długiego i jego nasłonecznianie 
we wczesnych fazach rozwoju zwięk-
sza plon nasion. Jednak intensywne pro-
mieniowanie słoneczne w trakcie kwit-
nienia i dojrzewania ma również nie-
korzystny wpływ na roślinę. Uprawę 
bobiku najlepiej prowadzić na glebach 
zwięzłych, które są zasobne w składniki 
pokarmowe oraz dobrze uwilgotnione. 
Gleby należące do kompleksu pszenne-
go bardzo dobrego i dobrego oraz żyt-
niego bardzo dobrego idealnie nadają 
się pod uprawę tej rośliny strączkowej. 
Gleby, na których ma być uprawiany 
bobik nie mogą być kwaśne. Najlepiej 
toleruje on odczyn obojętny lub zasa-
dowy (pH 6,5-7,2). Najbardziej przydat-
ne są czarnoziemy, lessy, czarne ziemie, 
mady średnie i ciężkie, gleby brunatne 
i bielicowe wytworzone z iłów oraz gli-
ny zwałowej.

Po zakończeniu zbioru przedplonu, 
a przed siewem bobiku, należy wykonać 
pełen zestaw uprawek pożniwnych. Je-
żeli jest to konieczne to uprawki należy 
również połączyć z wapnowaniem gleby. 
W przypadku wykorzystywania słomy 
do przyorania, należy ją wcześniej roz-
drobnić, a żeby przyspieszyć jej rozkład 
należy dodać 1 kg azotu na 100 kg sło-
my. Po wykonaniu tych czynności moż-
na przystąpić do pożniwnej uprawy ro-
li. Najczęściej wykonuje się ją za pomocą 
agregatu ścierniskowego. Bronowanie po-
la przeprowadza się po przyoraniu ścier-
ni lub ścierni z pociętą słomą. Zabieg ten 
należy powtórzyć 2-3 krotnie w mak-
symalne 20 dniowych odstępach czasu, 
aby przeciwdziałać zachwaszczeniu po-
la. W przypadku gleb bardzo zwięzłych 
można zastosować głęboszowanie, któ-
re ułatwi przewietrzanie gleb ciężkich 
i ułatwi funkcjonowanie systemu odwad-
niającego.

Nawozy fosforowo-potasowe należy 
wysiać przed zimą i wykonać pod nie or-
kę przedzimową za pomocą pługa obra-
calnego lub wahadłowego, a glebę pozo-
stawić w ostrej skibie. Wiosenne upraw-

ki należy zacząć od włókowania bądź 
bronowania pola. Następnie można wy-
siać nawozy azotowe lub fosforowo-po-
tasowe i spulchnić glebę kultywatorem 
połączonym z broną lub wałem struno-
wym na głębokość 10-12 cm. Jeśli gleba 
jest zbita to należy kultywatorować ją 
do głębokości 12-14 cm. Zamiast kulty-
watora można również zastosować bro-
nę wahadłową. Bobik jako roślina o du-
żym potencjale plonowania potrzebuje 
odpowiedniego nawożenia makro i mi-
kroelementami. Może on pobierać trud-
no dostępne składniki pokarmowe. Nie-
zbędne jest nawożenie mineralne bobi-
ku uprawianego również na najżyźniej-
szych glebach. Wielkość dawek fosforu 
i potasu zależy od zasobności gleby w te 
składniki. Dawka fosforu powinna wy-
nosić od 60-100 kg, a potasu od 80-140 
kg na 1 ha. Obydwa te składniki należy 
stosować jesienią – przed orką przedzi-
mową. Można również wiosną ale trze-
ba pamiętać o dokładnym wymieszaniu 
z glebą. Ważne jest nawożenie azotu mi-
neralnego w dawce startowej 20-30 kg/
ha. Takie dawki azotu pokrywają zapo-
trzebowanie rośliny do momentu roz-
poczęcia przez nie symbiozy z bakteria-
mi brodawkowymi – faza 2-3 liści. Jed-
nym z głównych czynników decydują-
cym o efektywności symbiozy jest zapra-
wianie nasion nitraginą. Zabieg ten na-
leży wykonać przed siewem po uprzed-
nim zaprawieniu nasion przed choroba-
mi i szkodnikami.

Materiał siewny powinien być kwa-
lifikowalny o znanej wartości użytko-
wej i masie 1000 nasion, aby można by-
ło ustalić prawidłową ilość wysiewu. 
Podstawowym znaczeniem w uprawie 
bobiku jest termin siewu, powinien on 
być możliwie najwcześniej, ponieważ 
gatunek ten reaguje na opóźniony siew 
spadkiem plonu. Niska temperatura oto-
czenia w początkowym stadium roz-
woju bobiku umożliwia przejście peł-
nej jaryzacji w krótkim czasie. Sprzyja 
to również rozwinięciu systemu korze-
niowego, który w dalszych fenofazach 
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zaopatruje roślinę w składniki pokar-
mowe i wodę. Opóźniony siew bobiku 
przedłuża okres wegetacji oraz zwięk-
sza podatność na choroby i szkodniki. 
Ważnym czynnikiem warunkującym 
dobre plonowanie jest ochrona przed 
agrofagami. Długi okres wschodów od 
15-30 dni oraz małe zagęszczenie ro-
ślin sprzyja zachwaszczeniu. Mecha-
niczne niszczenie chwastów jest ma-
ło skuteczne. W okresie od siewu do 
wschodów – w przypadku niestosowa-
nia herbicydów, zaleca się dwukrotne 
bronowanie plantacji w poprzek rzę-
dów lub na ukos. Celem jest zniszczenie 
chwastów i rozbicie skorupy. Nie wol-
no bronować w czasie wschodów, aby 
nie uszkodzić młodych roślin. Kolejne 
bronowanie można wykonać gdy rośli-
na ma 2-3 liście.

Rośliny bobiku uzyskują dojrzałość po 
około 120 dniach w latach suchych, je-
żeli chodzi o lata mokre – nawet po 140 
dniach od siewu. W przypadku odmian 
tradycyjnych w latach wilgotnych należy 

przeprowadzić desykację roślin prepara-
tem REGLONE. Do zbioru roślin przy-
stępuje się gdy nasiona zawierają od 16-
20% wody. Rośliny zbiera się jednoetapo-
wo kombajnem z odpowiednio wyregu-
lowanymi zespołami młócącymi. Nasio-

na wymagają dosuszenia do wilgotności 
poniżej 15%. Bobik można również upra-
wiać na zieloną masę w zasiewie mie-
szanym. Spełnia on wtedy funkcję ro-
śliny podporowej, wysiewa się go gów-
nie z grochem pastewnym, wyką, łubi-
nem lub owsem. Bobik i jego mieszanki 
na zielonkę można kosić jak jest w peł-
ni kwitnienia a dolne części w fazie pła-
skiego strąka. Zbiór w takiej fazie to su-
rowiec paszowy o wysokiej zawartości 
biologicznego białka, który może być sto-
sowany w żywieniu przeżuwaczy (Rut-
kowski, Fordyński,1987).

Uwzględniając walory przyrodnicze 
i wysoką wartość biologiczną nasion bo-
biku należy dążyć do zwiększenia po-
wierzchni jego uprawy do granic uzasad-
nionych pod względem przyrodniczym 
i gospodarczym.

Źródło:
- „Szczegółowa uprawa roślin”- Praca zbioro-
wa pod redakcją Zofii Jasińskiej i Andrzeja 
Koteckiego 1999, informacje z internetu.
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W miesiącu wrześniu 24 doradców z Naszego ośrodka brało udział w szkoleniu pn. „Rolnictwo precyzyjne w produkcji 
roślinnej” organizowane w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi do-
radcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020, 
które organizowane było przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

mgr Radosław Skudlarz 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Rolnictwo precyzyjne w produkcji roślinnej

Głównym celem 
szkoleń było pozy-
skanie wiedzy i pod-
niesienie kwalifika-
cji zawodowych oraz 
zdobycie umiejętno-
ści przez doradców 
z zakresu rolnictwa 

precyzyjnego tj. m.in. technik wykony-
wania zabiegów agrotechnicznych, wy-
korzystywania nowych technik w rol-
nictwie precyzyjnym – monitoring sa-
telitarny, lotniczy i naziemny, nawiga-
cja satelitarna, zastosowanie w gospo-
darstwie centralnego systemu kompute-
rowego. Szkolenie podzielone zostało na 
dwa etapy, w pierwszym dniu były wy-
kłady prowadzone przez Pana Andrzeja 
Oleksy z Katedry Agroekologii i Produk-
cji Roślinnej UR Kraków, drugi dzień to 
wizyta w Rolniczym Zakładzie Doświad-
czalnym w Osinach. 

Podsumowaniem pierwszego wy-
kładu „Rolnictwo precyzyjne w Polsce 
i w regionie oraz możliwości i korzyści ze 
stosowania technik precyzyjnego rolnic-
twa w zabiegach agrotechnicznych”, by-
ło wskazanie najważniejszych plusów ze 
stosowania rolnictwa precyzyjnego czyli:
n ograniczenie do niezbędnego mini-

mum stosowanych nawozów i środ-
ków ochrony roślin,

n zwiększenie plonowania roślin po-
przez wprowadzenie precyzyjnego 
nawożenia,

n zmniejszenie zanieczyszczenia środo-
wiska poprzez prowadzenie zrówno-
ważonego rozwoju,

n mniejsze nakłady finansowe na zabie-
gi agrotechniczne,

n szybsza i bardziej wydajna praca na 
polu,

n możliwość wykonywania zabiegów 
agrotechnicznych niezależnie od wa-
runków pogodowych,

n sporządzanie dokładnych danych od-
nośnie wielkości i jakości plonów,

n możliwość oszacowania w łatwy spo-
sób wydajności pola uprawnego i je-
go rentowności,

n łatwiejsze i efektywniejsze zarządza-
nie gospodarstwem.

Kolejnym problemem omawianym 
podczas wykładów było „Innowacyjne 
podejście do nawożenia i ochrony roślin 
w oparciu o aktualną zasobność gleb 
w kraju i w województwie, mapowanie 
pól, skanowanie pól, badanie stanu łanu 
(występowanie chorób, chwastów i szkod-
ników)”. Dowiedzieliśmy się o różnego 
rodzaju maszynach wykorzystywanych 
do monitorowania i analizowania jakości 
i zasobności gleb. Bardzo ważnym zagad-
nieniem, który wskazano podczas oma-

wiania tematyki była poprawa stopnia 
wykorzystania azotu z nawozów, który 
staje się coraz ważniejszym elementem 
agrotechniki. Poprawa efektywności wy-
korzystania azotu z nawozów to stosowa-
nie zmiennej dawki tego składnika, czy-
li dopasowanie jej do aktualnego, zróż-
nicowanego w obrębie pola uprawnego 
zapotrzebowania roślin na ten składnik. 

„Wykorzystanie nowych technik 
w rolnictwie precyzyjnym – monitoring 
satelitarny, lotniczy i naziemny, nawiga-
cja satelitarna, skan pól sensorem w celu 
określenia zasobności roślin w azot oraz 
precyzja w nawożeniu” to temat trzecie-
go wykładu. Podsumowaniem tego te-
matu niechaj będzie podsumowanie za-
let zastosowania dronów w rolnictwie:
n szybkość zbierania danych – raport po 

przeskanowaniu pola dostępny jest do 
24h od przetworzenia, a w niektórych 
wypadkach nawet natychmiast,

n ilość zbieranych danych – dzięki całej 
gamie kamer i czujników drony nie są 
ograniczone do zbierania jednego czy 
kilku podstawowych parametrów,

n automatyzacja – coraz więcej czyn-
ności związanych z uprawą człowiek 
może powierzyć maszynie, od moni-
toringu upraw, po dokonywanie opry-
sków czy odstraszanie zwierzyny,

n zdalne operacje – dzięki automatyzacji 
i sztucznej inteligencji, większość ope-
racji wykonywanych dronami odbywa 
się zdalnie, bez konieczności porusza-
nia się po całej powierzchni pola,

n precyzja – pomiary dokonywane 
przez bezzałogowce mogą dotyczyć 
nawet pojedynczych roślin,

n szybkość reakcji – dzięki szerokiemu 
oglądowi i monitoringowi pola, rolnik 
może reagować na zachodzące proce-
sy czy szkody błyskawicznie, w ciągu 
dni lub godzin, nie tygodni,

n mobilność – bezzałogowe statki powietrz-
ne mogą przemierzać wielohektarowe 
użytki w krótkim czasie, startując i lądu-
jąc w miejscach, gdzie inne metody mia-
łyby trudny lub niemożliwy dostęp.
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Czwarta prezentacja czyli „Dobór pa-
rametrów technicznych stosowanych ma-
szyn w aspekcie bezpieczeństwa środo-
wiska i efektywności wykonywanych za-
biegów” to mimo trudnej tematyki w ja-
sny i przejrzysty sposób wytłumaczenie 
podjętej problematyki.

Drugi dzień szkolenia to wyjazd do 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Glebo-
znawstwa Państwowego Instytutu Ba-
dawczego w Puławach do Rolniczego 
Zakładu Doświadczalnego "Kępa-Puła-

wy" (Gospodarstwo w Osinach), w któ-
rym zapoznaliśmy się z gospodarstwem, 
z historią pól i ich lustracja. Przeanalizo-
waliśmy realizowany dotychczas płodo-
zmian, efekty produkcyjne w poszczegól-
nych uprawach w ostatnich latach. Uka-
zano nam korzyści z funkcjonowania 
w gospodarstwie centralnego systemu 
komputerowego korzyści działania rol-
nictwa precyzyjnego w gospodarstwie.

Ostatnim akcentem szkolenia był po-
kaz nawożenia precyzyjnego - zmienne-

go (wysiew nawozów zgodnie z mapą 
w granicach pola bez nakładania się po-
szczególnych pasów wysiewu, wysiew 
nawozu zgodnie z mapą zasobności gle-
by pod potrzeby roślin uprawnych, wy-
siew nawozów azotowych zgodnie z ma-
pą potrzeb roślin), pokaz siewu precyzyj-
nego (siew precyzyjny bez nakładek mię-
dzy kolejnymi pasami siewu, precyzyj-
ne włączanie i wyłączanie siewnika na 
uwrociach bez nakładek na poprzecz-
niaku, precyzyjne włączanie i wyłącza-
nie sekcji w siewniku na klinach.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

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

Innowacje są przedmiotem wielu dyskusji i działań praktyki gospodarczej. Inno-
wacyjność jest kluczem do sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem w XXI wie-
ku. Za innowacje marketingowe nie uznaje się zmian w produkcie lub opakowaniu, 
dystrybucji, promocji, polityce cenowej dokonywanych na bazie metod marketingo-
wych, które wcześniej już firma stosowała. Innowacjami nie są także sezonowe, ru-
tynowe zmiany narzędzi marketingowych. Warunkiem uznania metody marketingo-
wej za innowacyjną jest jej pierwsze zastosowanie w danym podmiocie, przy czym 
zwraca się uwagę, że metoda ta może być autorska (opracowanie własne) lub mieć 
charakter wtórny (adaptacja, przyswojenie od innej firmy). Innowacja marketingowa 
powinna posiadać walor pozwalający znacznie różnić się od stosowanych poprzed-
nio w firmie rozwiązań w tym zakresie. Jako cel nadrzędny przypisywany wdraża-
niu tego rodzaju innowacji podkreśla się zmieniające się oczekiwania klientów, zdo-
bycie nowych rynków zbytu, innych segmentów, jak i pozycjonowanie produktów. 
W dzisiejszych czasach innowacje marketingowe stają się jedną z podstawowych 
metod poprawy efektywności nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale w szczególno-
ści mikro i małych firm.

Publikacja przedstawia Dolinę Baryczy oraz jej uwarunkowania przyrodniczo-go-
spodarcze, przyczyniające się do powstania produktów i usług lokalnych. W broszu-
rze zaprezentowano praktyczne rozwiązania budowania mar-
ki lokalnej – zarówno w wymiarze innowacyjnych, marketingo-
wych systemów współpracy oraz indywidualnych działalności. 
Przedstawiono w niej również rolę „PARTNERSTWA dla Do-
liny Baryczy” – koordynującego współpracę podmiotów spo-
łecznych, publicznych i gospodarczych, stowarzyszenia ani-
mującego rozwój lokalny przy wykorzystaniu funduszy unijnych.
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Technologia w codziennym życiu
W ostatnich latach zmieniają się funkcje i zadania gospodarstw rolniczych, wzrastają wymagania gospodarki żywnościowej, 
a równocześnie zmieniają się technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz technologie przetwórstwa rolno-spożywczego. 
Rolnicy wkładają niemało wysiłku, aby nadążyć za postępem. Jednym z takich gospodarstw jest gospodarstwo Państwa 
Ewy i Karola Leyk położone na terenie powiatu oleckiego w gminie Wieliczki.

Joanna Matyjasek 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ełk

Rolnicy użytkują 150 
ha gruntów rolnych, 
na których uprawia-
ją pszenicę, kukury-
dzę i lucernę. Struk-
tura zasiewów ukie-
runkowana jest na 
zabezpieczenie ba-

zy paszowej. Głównym kierunkiem pro-
dukcji jest chów bydła mlecznego. Obec-
nie w gospodarstwie jest 170 krów doj-
nych rasy HF, pozostała część stada sta-
nowi zabezpieczenie na dalsze powięk-
szenie i reperację. Stado od kilku lat jest 
pod oceną użytkowości mlecznej. Znacz-
na część krów pochodzi z własnego cho-
wu, gdzie wysokie efekty przynosi in-
seminowanie krów nasieniem buhajów 
z rodowodem. Bydło w gospodarstwie 
karmione jest paszami objętościowymi: 
sianokiszonką, kiszonką z kukurydzy 
oraz paszami treściwymi sporządzany-
mi w gospodarstwie z własnego ziarna 
z dodatkami witamin. Cały wyproduko-
wany w gospodarstwie surowiec sprze-
dawany jest do OSM w Giżycku.

Państwo Leyk od wielu lat stawiają na 
sukcesywny rozwój gospodarstwa. Prze-
łomową inwestycją w 2013 roku była bu-
dowa obory wolnostanowiskowej na 200 
szt. krów dojnych. Udój odbywa się przy 
pomocy dojarni karuzelowej wewnętrz-
nej na 22 sztuki. Dzięki zastosowaniu do-
jarni karuzelowej możliwe jest osiągnię-
cie wysokiej wydajności pod względem 
liczby wydojonych krów oraz ilości mle-
ka pozyskanego w ciągu godziny. Pro-
cedura doju dla każdej krowy jest taka 
sama każdego dnia. Stado wyposażone 
jest w transpondery pozwalające na iden-
tyfikację każdej krowy w czasie prze-
chodzenia w pobliżu czytnika. Umożli-
wia to pozyskiwanie i wysyłanie infor-
macji do urządzeń dodatkowych w obo-
rze, automatu żywieniowego i jednost-
ki pomiaru mleka. Obora wyposażona 
jest w system wykrywania aktywności 
rui. Umieszczony w transponderze ak-
tywator rui umożliwia wykrycie nawet 

słabych oznak rui u krów, dzięki cze-
mu wzrasta współczynnik zacieleń przy 
mniejszym zużyciu nasienia, czasu i pra-
cy. System doju usprawnia automatycz-
ny poganiacz bydła – zasłona poganiają-
ca z łańcuchami rozmieszczonymi piono-
wo. Sygnał z pilota sterującego dostarcza-
ny jest do nadajnika na szynie zasłony, 
po czym łańcuchy są opuszczane i emi-
tują lekkie impulsy elektryczne. Podczas 
przejazdu poganiacza sygnał akustyczny 
ostrzega zwierzęta, że się zbliża, a te sa-
me idą na stanowiska udojowe.

Zwierzęta w oborze utrzymywane na 
podłodze rusztowej. Utrzymanie takiej 
podłogi w czystości wymaga systema-
tycznego zgarniania odchodów. Państwo 
Leyk zdecydowali się na zastosowanie 
robota do czyszczenia rusztów. Porusza 
się on po zaprogramowanej przez gospo-
darzy trasie przez całą dobę, nie zakłóca-
jąc przy tym spokoju krów. Dzięki czuj-
nikowi ultradźwiękowemu urządzenie 
jeździ w stałej odległości od ścian i omi-
ja napotkane przeszkody takie jak nogi 
krów czy elementy budowlane. Robot za 
pomocą obrotowego zgarniacza przepy-
cha zanieczyszczenia przez otwory rusz-
tu. Ponieważ jest zasilany akumulatoro-
wo po czyszczeniu samojezdnie wraca 
do stacji ładowania.

Dla komfortu i czystości bydła w obo-
rze zamontowane są czochradła. Dzięki 
szczotkom krowy przestają ocierać się 
o wystające elementy wyposażenia przez 
co nie uszkadzają sobie skóry. Ociera-
nie o szczotki wspomaga mikrokrążenie 
skóry. Jak powszechnie wiadomo więk-
szy komfort zwierząt odzwierciedla się 
większym spożyciu paszy i lepszej wy-
dajności. Problem z podgarnianiem pasz 
został zniwelowany poprzez zastosowa-
nie mobilnego robota podgarniającego 
paszę. Pobór paszy ze stołu paszowe-
go ogranicza drabina paszowa, przez co 
część paszy jest poza zasięgiem zwie-
rząt. Aby krowy mogły skorzystać z po-
żywienia trzeba je sukcesywnie podsu-
wać pod pysk. Robot jeździ wzdłuż stołu 
paszowego i zagarniaczami obrotowymi 
przesuwa rozrzuconą paszę w kierunku 
krów. Godziny przejazdów są również 
zaprogramowane według potrzeb sta-
da. Cielęta i młodzież utrzymywane są 
w osobnej oborze. Tam karmienie części 
cieląt odbywa się przy pomocy automa-
tu do odpajania. Urządzenie dzięki syn-
chronizacji z transponderem zamieszczo-
nym na szyi cielęcia automatycznie miar-
kuje i zadaje preparat mlekozastępczy 
według ściśle określonych dawek. Pozo-
stała część cieląt przetrzymywana jest na 
zewnątrz w iglach. Obecnie w gospodar-
stwie używane są budki 1- i 5-stanowi-
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skowe. Transport mleka dokonywany jest 
przy pomocy taksówki mlecznej, wóz-
ka do przewozu i podgrzewania mleka.

Jak łatwo zauważyć na rynku dostęp-
ne są przeróżne rozwiązania technicz-
ne i technologiczne. Łatwo też jest nie-
stety zauważyć, że na tym samym ryn-
ku widoczna jest niewspółmierna zależ-
ność między wysokimi i wciąż rosnący-
mi cenami maszyn, urządzeń i wyposa-
żenia w stosunku do mało dynamicznej 
na przestrzeni ostatnich lat ceny za 1 litr 
mleka w skupie. Dzięki racjonalnemu za-
rządzaniu i ciężkiej pracy gospodarstwo 
Państwa Leyk jest jednym z najprężniej 
rozwijających się w regionie. Rolnicy ko-
rzystają z wielu automatycznych syste-
mów, oraz rozwiązań technologicznych.

Podsiew użytków zielonych

W Polsce zielon-
ka pozyskiwana 
z użytków zielonych 
jest podstawową pa-
szą stosowaną w ży-
wieniu bydła a za-
tem jej plon i jakość 
decydują o efektach 

uzyskiwanych w produkcji bydlęcej. Aby 
sprostać tym wymaganiom, w każdym 
gospodarstwie łąki i pastwiska powinny 
być właściwie zagospodarowywane i sta-
rannie pielęgnowane. Zasadniczo wyróż-
nia się trzy podstawowe metody renowa-
cji użytków zielonych, poprzez:
n nawożenie,
n podsiew,
n pełną uprawę.

Są to trzy dobre i skuteczne metody, 
lecz zastosowanie ich uzależnione bę-
dzie głównie od stanu użytku zielone-
go. Metodę nawożenia można zastoso-
wać wtedy, gdy w runi jest dostatecz-
ny skład traw i chwasty nie przekracza-
ją 30%. Natomiast gdy w runi w miej-
sce traw weszły chwasty, szczególnie 
uporczywe takie jak: śmiałek darniowy 
bliźniaczka psia trawka, perz wówczas 

należy wykonać pełną uprawę. Oczy-
wiście zabieg ten jest kosztowny a peł-
ne plonowanie użytku następuje w 2-3 
roku. W sytuacji gdy użytek jest dobrze 
uwilgotniony a jego ruń nie jest mocno 
zniszczona i nie występują w niej upo-
rczywe chwasty proponuję zastosowa-
nie podsiewu. 

Metoda ta polega na podsiewie war-
tościowych gatunków traw i motylkowa-
tych, po uprzednim mechanicznym czę-
ściowym zniszczeniu starej darni cięż-
ką broną zębatą lub talerzową. W przy-
padku dużego zachwaszczenia chwasta-
mi dwuliściennymi, wskazane jest wcze-
śniejsze zastosowanie selektywnych her-
bicydów niszczących te chwasty. Naj-
lepszym terminem podsiewu jest ter-
min wiosenny lub czerwcowy, tuż po 
I pokosie, ale pod warunkiem, że gleba 
jest uwilgotniona. W skład mieszanek do 
podsiewu wchodzą najczęściej takie ga-
tunki traw jak: kostrzewa łąkowa, stokło-
sa bezostna, tymotka łąkowa, kupkówka 
pospolita, rajgras wyniosły, życica trwa-
ła oraz zalecane na pastwiska: koniczy-
na biała, białoróżowa lub komonica, któ-
re wzbogacają paszę w białko i cenne 

mikroelementy. Wysiew nasion, w ilo-
ści 50% pełnej dawki, tradycyjnie odby-
wa się rzutowo na darń ręcznie lub zwy-
kłym siewnikiem zbożowym, ale po wy-
montowaniu redlic i przewodów nasien-
nych. Wielkim postępem w podsiewach 
na użytkach zielonych są agregaty siew-
ne do siewu bezpośredniego w darń, 
wyposażone w specjalne redlice, wyci-
nające w darni wąskie i płytkie szcze-
linki, w które wpadają nasiona traw. 
Wskazane jest też posiewne zabronowa-
nie lekką broną i wałowanie podsianej 
powierzchni. Przy dostatecznej wilgot-
ności gleby, kiełkowanie nasion następu-
je dość szybko. Rośliny wypełniają puste 
miejsca w runi i wypierają słabsze gatun-
ki chwastów. W celu pobudzenia traw do 
krzewienia, należy zastosować nawoże-
nie mineralne w okresie początku fazy 
krzewienia w ilości 30-50 kg N/ha, 50-
60 kg K2O/ha i 70-90 kg P2O5/ha. W na-
stępnym roku przy zastosowaniu właści-
wego nawożenia proces regeneracji użyt-
ku będzie w dalszym ciągu postępował 
aż do uzyskania właściwego składu. Za-
tem podsiew jest metodą tańszą i mniej 
pracochłonną od pełnej uprawy a przy-
nosi dobre efekty.

Użytki zielone uprawiane w gospodarstwach rolnych przez rolników powiatu gołdapskiego, to źródło cennej paszy 
stosowanej w żywieniu bydła. Jednak z obserwacji wynika, że blisko połowa ich jest niewłaściwie użytkowana przez 
co rolnicy uzyskują niższe plony zielonki o zmniejszonej wartości pokarmowej.

inż. Aleksander Wronowski 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Gołdap
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Produkcja zwierzęca jest podstawowym rodzajem działalności rolniczej, która stanowi 60,2% ogólnej produkcji rolniczej 
w Polsce. Według danych GUS pogłowie bydła w grudniu 2019 roku wyniosło 6260,9 tys. sztuk i było wyższe o 1,3% 
w stosunku do roku poprzedniego.

mgr inż. Adam Kozicki 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława

Chów oraz hodowla bydła ras zachowawczych 
alternatywą dla rozdrobnionych gospodarstw

Według danych GUS 
można wywniosko-
wać, że w zwiększa-
nie pogłowia inwe-
stują z reguły duże 
gospodarstwa kilku-
dziesięcio lub kilku-
set hektarowe. Jest to 

związane z tym, że wysokowydajnym 
zwierzętom należy dostarczyć duże ilo-
ści paszy charakteryzującej się bogatym 
składem botanicznym, pozwalającym 
zaspokoić wymagania bytowe i produk-
cyjne utrzymywanych licznie zwierząt. 
I w tym właśnie miejscu pojawia się 
problem, ponieważ w Polsce najliczniej-
szą strukturą gospodarstw są podmioty 
kilku i kilkunasto hektarowe, które nie 
są wstanie wykarmić w swych gospo-
darstwach zwierząt wysokowydajnych, 
które zapewniłyby odpowiednią płyn-
ność finansową. Gospodarstwa te prze-
ważnie nie są w stanie spełniać wyma-
gań tzw. reżimu weterynaryjnego, co 
skutkuje zaniechaniem produkcji bydła 
wydajnych ras krów mlecznych i mię-
snych. Dla takich gospodarstw alterna-
tywą staje się chow oraz hodowla by-
dła ras zachowawczych. Państwo wspie-
ra hodowle zachowawcze poprzez do-
tacje zachęcając w ten sposób do utrzy-
mywania ras, którym grozi wyginięcie. 
Na dzień dzisiejszy wynosi ona 1600 zł 
do krowy, przy czym ich liczebność mu-
si wynieść minimum 4 sztuki. W Polsce 
za zachowawcze uznane są cztery rasy 
bydła: polska czerwona, polska czarno-
-biała, polska czerwono-biała oraz bia-
łogrzbieta. 

Polska Czerwona

Bydło o umaszczeniu czerwonym 
przywędrowało na tereny polskie wraz 
z migracjami ludzi ze wschodniej Eu-
ropy i Skandynawii. W 1894 roku po-
wstał pierwszy związek Hodowców By-
dła Czerwonego, a od 1906 r. rozpoczę-
to ocenę użytkowości mlecznej. Rasa ta 

stanowiła 25% pogłowia bydła w Polsce 
w okresie międzywojennym. Od 1969 r. 
na większą skalę zaczęto hodować rasy 
czarno-białą i czerwono-białą, co spo-
wodowało wyparcie polskiej czerwo-
nej z większości terenów oraz spadek 
zainteresowania pracą hodowlaną. Sta-
wiano wtedy nie na jakość lecz na ilość 
produkowanego mleka. Zlikwidowano 
powstały wcześniej rejon zachowawczy 
oraz zniesiono dotacje i darmowe usłu-
gi dla rolników hodujących polską czer-
woną, co spowodowało wyparcie tej ra-
sy przez bydło bardziej opłacalne, za-
pewniające lepszy byt hodowcom. Od 
1999 roku rozpoczął się program ochro-
ny zasobów genetycznych polskiej czer-
wonej. Liczba osobników powoli zaczę-
ła rosnąć, by osiągnąć szczyt (ok. 3000 
krów) w 2012 roku. Program ochrony za-
sobów zakłada docelową ilość 4000 osob-
ników. Średnia wydajność mleczna po-
pulacji chronionej to ok. 3500 kg za lak-
tację przy zawartości tłuszczu 4,2-4,5% 
i białka 3,3-3,6%.

Polska Czarno-Biała

Na terenach Polski osobniki czarno-
-białe nazywane były bydłem nizinnym 
graniastym lub „holendrami”. Najpraw-
dopodobniej pochodziły z Fryzji, a nad-
morski klimat i żyzne pastwiska sprawi-
ły, że krowy te potrzebowały dobrej ja-
kości paszy i odpowiednich warunków 
środowiskowych. Po przywędrowaniu 
wraz z osadnikami do Polski, tutejszy 
klimat oraz krzyżowanie z rasami ro-
dzimymi polepszyły zdrowotność krów 
– stały się bardziej odporne na choroby, 
a także zmieniły typ budowy – z delikat-
nego na bardziej krępy. Z doniesień wy-
nika, że nizinne graniaste były najbar-
dziej mleczną rasą krów.

W pierwszej połowie XX wieku bydło 
to było najbardziej popularne w Polsce, 
zajmowało większość terenów i uważa-
ne było za rasę rodzimą, zwaną nizin-

ną czarno-białą. Zniszczenia dokonane 
przez wojny światowe doprowadziły nie-
mal do całkowitego upadku hodowli by-
dła. Wzrost wydajności mlecznej w la-
tach powojennych przychodził bardzo 
ciężko i w latach 70-tych nastąpiła tzw. 
„holsztynizacja” bydła czarno-białego, 
która trwa do dnia dzisiejszego. Zmniej-
szone możliwości inseminacji krów od 
połowy lat 80-tych (brakowało czysto-
rasowych osobników), doprowadziły do 
używania przez gospodarzy tzw. „dzi-
kich buhajów”. Rodziły się osobniki wi-
zualnie przypominające pierwotne by-
dło czarno-białe, co umożliwiło rozpo-
częcie programu ochrony tej rasy. Rasa ta 
utrzymywana jest głównie w gospodar-
stwach indywidualnych, gdzie warunki 
środowiskowe nie pozwalają na utrzyma-
nie wymagających krów rasy hf. Dopie-
ro w 2007 roku wydzielono populację by-
dła nazwanego polskim czarno-białym. 
Ma ona swój program i księgi hodow-
lane. Doskonalenie tej rasy ma głównie 
na celu poprawę cech mięsnych i utrzy-
manie wydajności mlecznej na zadawa-
lającym poziomie. Wyglądem ma przy-
pominać dawne bydło nizinne grania-
ste. Populacje w typie zachowawczym 
utrzymywane są głównie na terenie pół-
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nocnej i wschodniej Polski. Na początku 
programem objętych było 650 osobników 
wytypowanych u hodowców utrzymują-
cych bydło czarno-białe na podstawie fe-
notypu i rodowodu. Liczba zwierząt ra-
sy polskiej czarno-białej spada i obec-
nie wynosi ok. 1500 osobników utrzy-
mywanych w 130 gospodarstwach, śred-
nia wyd. 3497 kg mleka przy 3,8% tłusz-
czu, masa ciała krowy: ok. 600 kg, buha-
ja ok. 800 kg.

Bydło Białogrzbiete

Krowy o białych grzbietach hodowano 
w Polsce od wieków. Przodkowie dzisiej-
szych białogrzbietek wywodzą się z te-
renów położonych na wschodzie od Wi-
sły, dlatego dawniej nazywano je krowa-
mi nadwiślańskimi lub powiślańskimi. 
W pierwszej połowie XX w. rasa ta stano-
wiła blisko 10% krajowego pogłowia by-
dła. Po II wojnie światowej, ze względu 

na wzrost popularności nowszych, wy-
dajniejszych ras bydła mlecznego, doszło 
do niemal całkowitego zaniku krów bia-
łogrzbietych. W 2003 r. powstała pierw-
sza księga hodowlana rasy białogrzbie-
tej. Dzięki staraniom naukowców z nie-
licznych osobników żyjących w rejonie 
Narwi i Bugu udało się odbudować sta-
do liczące 322 sztuk bydła (stan na 2011 
r.). Krowy białogrzbiete dorastają do 125-
135 cm w kłębie i ważą 600-700 kg, bu-
haje z kolei mierzą zazwyczaj 135-140 cm 
i osiągają masę ciała 800-900 kg. Najczę-
ściej spotyka się osobniki o umaszcze-
niu czarno-białym, rzadziej czerwono-
-białym. Cechą charakterystyczną rasy 
jest biały pas, biegnący od śluzawicy lub 
od czoła przez głowę i grzbiet po nasa-
dę ogona.

Reasumując; Rasy zachowawcze cha-
rakteryzują się wybitną zdrowotnością 
oraz długowiecznością, mają minimal-

ne wymagania bytowe i żywieniowe, 
hodowla tych ras może przyczynić się 
do zwiększenia przychodu w gospodar-
stwie. 

Źródła:
- Tygodnik „hoduj z głową”
- Dane statystyczne GUS za 2019 rok

Uwarunkowania produkcyjności krów rasy
holsztyńsko-fryzyjskiej
Bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej zaliczane jest jako najbardziej wyselekcjonowane w kierunku bardzo wysokiej pro-
dukcji mleka. Ma zwiększone wymagania żywieniowe oraz środowiskowe, określane jako wysoki poziom dobrostanu.

Anna Subocz 
p.o. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo

W celu zwiększenia 
wydajności i obniże-
nia kosztów, należy 
również uwzględnić 
warunki bytowania 
zwierząt i ochro-
nę środowiska na-
turalnego. Warun-

ki bytowania to budynki inwentarskie, 
miejsce codziennego przebywania zwie-
rząt, na które składają się odpowiednie 
i prawidłowe rozwiązania techniczne po-
mieszczeń i stanowisk dla zwierząt oraz 
ciągów komunikacyjnych, a także wła-
ściwy mikroklimat wewnątrz budynku. 
Jednym z ważniejszych jego elementów 
jest zapewnienie obszernego i wygod-
nego legowiska. Wynika to ze stosun-
kowo długiego okresu odpoczynku, le-
żenia krów, wynoszącego 12-14 godzin 
na dobę. Na podstawie wieloletnich ba-
dań stwierdzono istotnie większą ży-
ciową wydajność w kg mleka, tłuszczu 
i białka u krów utrzymywanych wolno-
stanowiskowo w porównaniu do zwie-

rząt z obory uwięziowej. Autorzy badań 
odnotowali, że okres życia i użytkowa-
nia zwierząt w warunkach wolnostano-
wiskowych był dłuższy w porównaniu 
z utrzymaniem uwięziowym i wynosił 
odpowiednio 2287 i 1387 dni (Zdziarski 
i wsp. 2002). Krowy utrzymywane wolno-
stanowiskowo użytkowano dłużej o 114 
dni i później o 122 dni brakowano. Wy-
nika z tego, że wygodne legowiska spra-
wiają, że krowy dłużej leżą i przeżuwają 
pokarm, przyjmując wygodniejsze pozy-
cje, dzięki czemu produkują więcej mle-
ka. Stwierdzono również istotne różni-
ce w zawartości białka na korzyść utrzy-
mania wolnostanowiskowego, które mia-
ło także istotny wpływ na długość życia 
i użytkowania oraz wartość analizowa-
nych cech życiowej użytkowości mlecznej 
z wyjątkiem zawartości tłuszczu. Anali-
zując kształtowanie się wydajności ży-
ciowej mleka i tłuszczu w zależności od 
systemu utrzymania, zarejestrowano, że 
produkcja życiowa krów utrzymywanych 
wolnostanowiskowo jest wyższa o 1975 

kg mleka i 77,27 kg tłuszczu w porówna-
niu do zwierząt z systemu uwięziowego 
(Grabowski i wsp. 1994). W 2006 r. (Do-
rynek i wsp.) wykazano, że krowy utrzy-
mywane wolnostanowiskowo charakte-
ryzują się zbyt krótkim okresem życia 
i użytkowania, przy czym ich produkcyj-
ność życiowa wyrażona w kilogramach 
mleka, tłuszczu i białka jest na stosunko-
wo wysokim poziomie. Również w 2006 
r. wyższą wydajność krów z obór uwię-
ziowych w porównaniu z wolnostano-
wiskowymi wykazali na podstawie ba-
dań Ziemiański i Ćwikła. W przypad-
ku płodności krów w zależności od sys-
temu utrzymania, wykazano iż krowy 
utrzymywane systemem wolnostanowi-
skowym uzyskały korzystniejsze śred-
nie wskaźniki płodności w porównaniu 
ze zwierzętami utrzymywanymi w syste-
mie uwięziowym. Miały one niższą war-
tość indeksu zacieleń oraz krótszy o 20 
dni okres międzyciążowy. Najwcześniej 
cieliły się krowy utrzymywane w sys-
temie wolnostanowiskowym – 828 dni, 
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najpóźniej zaś utrzymywane systemem 
uwięziowym – 841 dni. Na podstawie 
badań w 2001 r. (Juszczak i wsp.) wyka-
zano, że optymalnym wiekiem pierw-
szego wycielenia krów jest wiek 26-29 
miesięcy (793-884 dni). W 2002 r. (Piecha 
i Tarkowski) stwierdzili, że średni wiek 
pierwszego wycielenia wahał się od 801 
do 870 dni. Obecnie wiemy, że optymal-
ny wiek pierwszego wycielenia to ok. 
24 mmiesiące. W 1999 r. (Empel i wsp.) 
stwierdzili, że na długość okresu mię-
dzyciążowego istotny wpływ ma wła-
śnie system utrzymania zwierząt. Otrzy-
mali oni bowiem wyniki krótsze o 10 
dni w oborze wolnostanowiskowej ani-
żeli uwięziowej. W 1979 r. Bielański przy-
jął, iż okres międzywycieleniowy powi-
nien trwać 365 dni. Z kolei Dziedziucho-
wicz (1976 r.) przyjął przedziały dla tego 
wskaźnika, uważając, iż okres 365-375 
dni świadczy o bardzo dobrej płodności. 
Dopiero po przekroczeniu 440 dni, zda-
niem autora, należy przyjąć, iż płodność 
jest niedostateczna. W 2006 r., na pod-
stawie badań, Nogalski uzyskał indeks 
zacieleń 2,17 dni – w oborze uwięziowej 
i 2,06 dni – w oborze wolnostanowisko-
wej. Analizy przeprowadzone w różnych 
krajach świadczą, że w ostatnich kilku-
nastu latach śmiertelność cieląt zwięk-
szyła się istotnie, mimo postępu w sys-
temach wychowu, dostosowanych coraz 
lepiej do wymagań fizjologicznych zwie-
rząt. W 2006 r. (Nogalski) stwierdzono 
wpływ genotypu matki na przebieg wy-
cieleń i żywotność cieląt. Na podstawie 
wieloletnich analiz użytkowności i płod-
ności krów w różnych systemach utrzy-
mania można stwierdzić, że:
n najwyższą życiową wydajność mleka, 

tłuszczu, FCM i białka osiągają krowy 
utrzymywane w oborach wolnostano-
wiskowych;

n przy utrzymywaniu w oborach wolno-
stanowiskowych zaobserwować moż-
na również istotnie wyższą zawartość 
tłuszczu i białka w mleku;

n krowy utrzymywane w systemie 
wolnostanowiskowym charaktery-
zują się łatwiejszymi porodami oraz 
lepszą żywotnością nowo narodzo-
nych cieląt;

n krowy z obory wolnostanowiskowej 
cechują się korzystniejszymi wskaź-
nikami płodności;

n w przypadku brakowania, bez wzglę-
du na sposób utrzymania, główną 
przyczyną jest jałowość i choroby wy-
mienia.

Krowy o wysokiej wydajności, do 
których należy rasa polska holsztyń-
sko-fryzyjska, stanowią szczególnie 
wrażliwą grupę żywieniową. Oznacza 
to, że żywienie jest kolejnym uwarun-
kowaniem produkcyjności i prawidło-
wego rozrodu krów tej rasy. Jednym 
z podstawowych elementów jest udział 
w dawce pokarmowej białka i ener-
gii, a konkretnie ich wzajemnej relacji. 
Z niedoborami tych składników spoty-
kamy się w szczytowym okresie lakta-
cji, kiedy potrzeby pokarmowe krowy 
przekraczają możliwości pobrania od-
powiednich składników z paszy, a po-
wstały deficyt musi być pokryty z re-
zerw organizmu. Szczególnie szkodli-
we są nadmiar białka i deficyt energii, 
co jest przyczyną pogorszenia wskaź-
ników rozrodu. Okazuje się, że techni-
ka żywienia oraz prawidłowa struktu-
ra dawki stanowią o prawidłowej zdro-
wotności krów. Kluczowe jest precyzyj-
ne odmierzenie poszczególnych skład-
ników przy przygotowywaniu paszy. 
Brak wozów paszowych, które są wy-
posażone w wagę, nie pozwala na ży-

wienie dawkami, które pokryją za-
potrzebowanie krów, ponieważ zada-
wanie pasz, bez ważenia poszczegól-
nych składników, wprowadza dodat-
kowo element zmienności pomiędzy 
kolejnymi dniami, co wpływa nega-
tywnie na środowisko żwacza. Należy 
pamiętać, iż żywiąc dawką kompletną 
– TMR, stado trzeba podzielić na gru-
py żywieniowe, na krowy dojne, kro-
wy w pełnym zasuszeniu, krowy zasu-
szone – przygotowujące się do porodu 
i laktacji. Przy tym podziale nie można 
opierać się tylko o dni laktacji. Należy 
również wziąć pod uwagę poziom pro-
dukcji, kondycję krowy i dynamikę jej 
zmiany oraz kolejność laktacji. Dla każ-
dej z poszczególnych grup powinien 
być sporządzony oddzielny TMR, każ-
dy o innej koncentracji białka, energii 
oraz węglowodanów niestrukturalnych 
i strukturalnych. Chociaż krowy wyso-
ko wydajne są genetycznie predyspo-
nowane do wysokiej produkcji mleka, 
to jednak w pewnych okresach cyklu 
produkcyjnego – zwłaszcza w okre-
sie zasuszenia i wczesnej laktacji, do-
chodzi do obniżenia zdolności pobra-
nia suchej masy paszy i w efekcie do 
wystąpienia deficytów pokarmowych. 
Dla tych właśnie krów o najwyższych 
wymaganiach żywieniowych, zwłasz-
cza w okresie okołoporodowym, zaleca 
się stosowanie specjalistycznych dodat-
ków paszowych. Należy również pa-
miętać o odpowiedniej higienie doju. 
Niedopuszczalne jest mycie wymion 
wszystkich krów jedną ścierką, używa-
jąc tego samego wiadra z wodą, gdyż 
jeżeli u którejkolwiek ze sztuk wystą-
pi zapalenie wymienia (które bardzo 
często dotyka krowy tej rasy) istnie-
je ryzyko przeniesienia choroby na in-
ne sztuki.

Podsumowując można przyjąć, iż aby 
mieć wysokie wyniki ekonomiczne z go-
spodarstwa utrzymującego rasę polską 
holsztyńsko-fryzyjską, nie wystarczy kie-
rować się tylko uwarunkowaniami gene-
tycznymi tej rasy. Należy także zapewnić 
stadu odpowiedni dobrostan, czyli odpo-
wiednie miejsce do odpoczynku, odpo-
wiednią przestrzeń, stosować prawidło-
wą technikę żywienia oraz odpowiednią 
higienę doju.

Źródła:
- T. Szulc (red.), Chów i hodowla zwierząt, 
2013

- Publikacje naukowe UWM w Olsztynie
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Do oceny przedstawiono 18 źrebiąt. 
W przeglądzie brały udział źrebięta: klacz-
ki i ogierki urodzone w Polsce, spełniające 
warunki wpisu do ksiąg hodowlanych ko-
ni ras zimnokrwistych rocznik 2020. Oce-
niano źrebięta przy matkach: na stój oraz 
w stępie i w kłusie na placu po okręgu. Za-
stosowano zasadnicze parametry oceny in-

dywidualnej źrebiąt: typ, pokrój, zdrowie oraz ruch (w stępie 
i kłusie łącznie).

Oceniane źrebięta reprezentowały następujące rasy zimno-
krwiste: polski koń zimnokrwisty, arden polski i polski koń 
zimnokrwisty – typ sztumski. Za najlepsze źrebię przeglądu 
uznano ogierka Gross rasy arden polski (po ogierze 28 G Gol 
Bilon od klaczy 79 G Ol Gresti), hodowli Sebastiana Neuma-
na z Jonkowa (pow. olsztyński). Bardzo dobry pokrój, atletycz-
na budowa i doskonały, naturalnie swobodny ruch tego źre-
baka spowodowały tak wysoką ocenę.

Najlepsze źrebię przeglądu – hodowca Sebastian Neuman

Druga ocena przeglądu – Waldemar Sekściński z ogierkiem Aston

Wiceczempionem przeglądu został ogierek Aston – pol-
ski koń zimnokrwisty (po belgijskim ogierze Victor Van 
Ooidonk od ardeńskiej francuskiej klaczy Astra Du Dieulet). 
Źrebię jest ze stajni Waldemara Sekścińskiego w Zajączkach 
(pow. lidzbarski). Trzeci miejsce przypadło ogierkowi Ara-
mis – polski koń zimnokrwisty (po ogierze 22 G Ol Santor 
od klaczy 3915 G Ol Ara) ze stajni Janusza Kruszewskiego 
w Rejsytach (pow. elbląski). W ostatnich latach hodowla ko-
ni zimnokrwistych w Polsce i w naszym województwie ma 
się bardzo dobrze.

Trzecie źrebię przeglądu – ogierek Aramis Janusza Kruszewskiego

Cenne w hodowli koni zimnokrwistych konie sztumskie Adam Wydry

Swobodny dostęp hodowców do importowanych klaczy 
i ogierów, przy szerokiej ofercie coraz lepszych koni krajowych 
powodują, że osiągany postęp hodowlany jest wyraźny. Dodat-
kowym bodźcem w kierunku rozwoju hodowli koni zimno-
krwistych jest utrzymująca się ostatnio wysoka cena koni wy-
brakowanych z hodowli.

Fot. Joanna Kwiatkowska

Tradycyjnie, jak co roku jesienią, tym razem 6 września 2020 roku Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni 
we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zrealizował coroczny przegląd źrebiąt ras 
zimnokrwistych.

mgr inż. Jerzy Bancewicz 
Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Przegląd hodowlany źrebiąt
ras zimnokrwistych w WMODR w Olsztynie
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CENY PASZ (10.09.2020 r.)

Agro-Produkt M.Zellma 
Nowe Miasto Lubawskie

wyszczególnienie cena
(zł/opak.) 25 kg

Pasza CJ 40,00

Pasza DJ 41,00

śruta sojowa (1 dt) 250,00

śruta rzepakowa 155,00

De Heus-Stendera Lubawa drób

Brojler 1 25kg/46 zł

Brojler 2 25kg/44 zł

Odchów 1 25kg/41 zł

Odchów 2 25kg/39zł

Nioska 25kg/40 zł

Drób wodny 25kg/43 zł

De Heus-Stendera Lubawa Trzoda

Prestarter MPU 4%
Mammy Perfekt 20kg/64 zł

Prestarter MPU C 25kg/53 zł

Konc.HGC Junior 25kg/76 zł

Konc.HGC Super 25kg/63zł

Premiks Starter 2,5% 25kg/130zł

Premiks Grower/Tucznik 2,5% 25kg/107zł

De Heus-Stendera Lubawa bydło

Kaliber Milk 20kg/142 zł

Ekono Milk 20kg/130 zł

West Milk 20kg/110 zł

Kaliber Starter 25kg/41 zł

Kaliber Junior 25kg/38 zł

Krowimix 18 Basic 25kg/30 zł

koncentraty

Maximus 38 MH NON GMO 194,00

Maximus 38 NON GMO 201,00

Mikor 40 Protect NON GMO 172,00

premiksy

Agro Bufor 268,00

KillAcid 415,00

Vit Agro Repro Max 690,00

Vit Agro Standard 377,00

preparaty mlekozastępcze

Agrolac 1 690,00

Agrolac Excellent 678,00

Agrolac Len 481,00

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne

wyszczególnienie
cena

(zł/opak.) 
25 kg

Produkty SANO

Laktoma 41,00

Meggi 35 78,00

Mleko Milsan 145,00

Protamilk Complite 66,00

Protamino Forte 72,00

Protamino Matra 62,00

Protamino Piggi 72,00

Profisan 142,00

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

Power Starter 76,00

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 150,00

śruta sojowa 245,00

Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa

wyszczególnienie cena (zł/dt)

Tucznik TV Super 260,00

Warchlak W 20% 288,00

Prosięta PDP 20% 304,00

Lochy karmiące LK 20% 250,00

Lochy prośne LP 7,5% 224,00

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz

prestartery cena zł/dt

Agro Starter NON GMO 154,00 

Agro Musli KPP NON GMO 175,50 

Agro Kadet NON GMO 144,00 

Agro MH Non GMO 127,00

preparaty mlekozastępcze

Agrorac 1 690,00

Agrolac Excellent 678,00

Agrolac Komfort Plus 530,00

Agolac Len 481,00

koncentraty

Maximus 38 MH NON GMO 196,00

Maximus 38 Non GMO 138,00

mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych

Agro TOP 18 NON GMO 103,50

Agro TOP 20 NON GMO 113,50

Agro Finezja 22 NON GMO 123,50

Agro Extra Energia NON GMO 156,50

Agro Delicja NON GMO 193,50

mieszanki specjalistyczne 

Pro Agro KT-19 122,00

Pro Agro PMR-21 134,00

Pro Agro Robi Cow 144,00

Pro Agro T-16 114,00
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.09.2020 r.)

Nazwa środka ochrony roślin
UNIROL-NOWAK

Sp. J. Ełk
ZRiO Agroplon

Bartoszyce  
Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec

Spółdzielnia Ogrodni-
czo-Pszczelarska

w Giżycku

P.U.-H. „CHEMIRL”
Bartoszyce

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY

Huzar ACTV 387 OD 1 l 115,75   1 l 160,00     

Atlantis 12 OD+Actiriob 500 ml 77,28         

Attribut 70 SG 120 g 165,80         

Aminopielik DMAX         5 l 503,00

Rimel 25 SG         0,05 80,50

Agrosar   5 l 85,00     10 l 126,00

Chwastox Extra 1 l 12,80   10 l 175,00     

Chwastox nowy trio 390 SL   1 l 49,00     5 l 78,00

Chwastox Turbo 340 SL 1 l 20,15     1 l 30,00   

Aminopielik Tercet 500 SL 1 l 21,65         

Gold 450 EC 1 l 47,45         

Fantom 069EW 1 l 110,04         

Fernando Forte 300EC 1 l 72,40         

Fundamentum 700 WG     30 g 60,00     

Glean 75 WG 100 g 196,60         

Nixon 50 SG         80 g 26,40

Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 18,47     20 g 26,00   

Tayson 464 1 l 33,85         

Lentipur FLO 500SC 1 l 28,45         

Chisel 75 WG 60 g 81,25         

Izoherb 500 S.C 1 l 23,65         

Pezosar 500 S.C.     1 l 72,00     

Puma Uniwersal 069 EW 1 l 133,30         

Randap/FLEX 480   1 l 43,00 1 l 45,00     

Roundap  360 SL Plus 1 l 23,17 1 l 31,50   1 l 34,00   

Mustang Forte 195 SE 1 l 60,52         

Titus 25 WG 100 g 286,70         

Gallup 360 SL     1 l 25,00     

Select Super 120 EC   1 l 120,00       

Rosate 360 SL     5 l / 20 l 77/260     

Maister Power 42,5OD     5 l 798,00   50g 80,50

FUNGICYDY

Tarcza Łan 250 EW   1 l 54,00 1 l      

INSEKTYCYDY

Apacz 50 WG    60 g 42,00     0,45  

Dursban 480 EC 1 l 41,65         

Decis Mega 50 EW     250 ml      

ZAPRAWY

Nuprid 600FS 0,25 l 171,65         

Orius Extra 02WS 0,9 kg 44,70   0,9 kg 56,00     

Syrius 02WS 0,25 l    0,3 kg 20,00   1l  

Asahi SL   1 105,00       
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.09.2020 r.)

Nazwa środka ochrony roślin
Halwit-Grabinek Agro-Produkt M. Zelma

Nowe Miasto Lubawskie Mazur s.j. Kurzętnik

opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY

Huzar Activ 385 OD   1 l 155 1 l 165,00

Agil S 100 EC   1 l / 5l 118/550   

Axial Komplett pack   2 l 320   

Agrosar 360 SL   1 l / 5 l 23/79   

Chwastox Extra 300SL 5 l 92 1 l / 5 l 20/50/88 1 l / 5 l / 10 l 25/85/160

Chwastox Turbo 340 SL 5 l 134 1 l / 5 l / 10 l 38/145/260 1 l / 5 l / 10 l 34/144

Granstar Ultra SX 50 SG 240 g 230 20 g / 240 g 22/250   

Maister POWER 42,5 OD 1 l 153,25       

Mustang forte 195SE   1 l / 5 l 70/325   

Roundap Trans Energy 450 SL 20 L 339       

Titus 25 WG 100 g 327       

Mustang 306SE 1 l 115,39     

Boxer 800 EC   1l 55,00   

Puma Uniwersal 069 EW 5 l 656,23 1 l / 5 l 143/715 1 l / 5 l 152/720

FUNGICYDY

Artea 330 EC  5 l 727,00       

Funaben Plus 02WS 0,3 kg 20,50       

INSEKTYCYDY

Apacz 50 WG  40 g 176,00       

Decis Mega 50 EW 1 l 136,16       

Mospilan 20SP 200 g 98,73       
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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 4,5 – 5,0 +VAT
WBC kl.E -5,80-6,20 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

CENY SKUPU MLEKA (10.09.2020 r.)

Spółdzielnia

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
Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo    1,58   

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”, 
Oddział w Lubawie 0,11 0,10 0,1+0,05 1,48 0,1-0,22

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

za kontr. użytk.

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (10.09.2020 r.)

Targowisko / towar pszenica (dt) jeczmień (dt) pszenżyto (dt) ziemniaki (dt) jaja (szt.)

Biskupiec    100-150 0,7-0,8

Ełk 80 70-75 65-70 100-120 0,7-1,00

Giżycko    150-250 0,5-1,0

Olecko 63-66 55-56 53-55 160-220 0,6-1,00

Orneta 80  60 80 0,60

Pisz    100-140 0,5-1,00

Szczytno    125 1,10-1,20
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CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (10.09.2020 r.) 
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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 145,00 145,00 130,00 133,00 130,00 146,00 138,00 137,00 124,00 146,00 166,00   147,00  128,00  

Mocznik litewski               127,40   

Saletra amonowa 120,00 120,00 100,00 100,00 110,00 114,00 112,00 107,00 120,00 114,00 137,00 123,60 113,40 124,00 102,60 98,70  

Saletra wapniowo-
-magnezowa     92,00             

Saletrosan 110,00 110,00 105,00 92,00 95,00  112,00 118,00        91,80  

Saletrzak 105,00 110,00 90,00 87,00 88,00   97,00     102,60 114,00  85,40  

SalMag           132,00       

Siarczan amonu    88,00  88,00    88,00    97,00  77,30  

Superfosfat wzbog. 
40% P2O5 gran.   140,00 160,00 160,00 162,00 165,00   162,00        

Sól potasowa 155,00  135,00 150,00 145,00 152,00 155,00   152,00      137,20  

Siarczan magnezu 98,00 96,00 120,00 110,00 115,00 132,00 115,00           

RSM   88,00   115,00            

Amofoska NPK 
4:12:12 131,00      118,00    122,00       

Amofoska NPK 
4:12:20      134,00  130,00  134,00    140,00    

Amofoska NPK 
4:16:18 136,00  100,00         100,40      

Polifoska 8:24:24         122,00      176,50   

Lubofoska 4:12:12            105,00  132,00  85,40  

Polifoska 5-17-32   154,00       162,00        

NPK 8-19-29     140,00             

NPK 8-20-30 156,00 155,00     156,00         152,30  

Polifoska 7-20-30               163,50   

PK 15-30          153,00        

NPK 7-20-30      155,00    155,00        

Polifoska 5:17:32      162,00            

Polifoska 6:20:30 169,00   161,00 162,00       159,50  166,00   170,00

Polifoska 7:18:28  155,00                

Ultra 8:20:30   156,00 161,00 150,00             

Tarnogran 12-23   112,00 112,00 100,00             

Suprofos 5-10-25     125,00             

wapno granulowane 49,00 52,00 44,00   56,00            

wapno tlenkowe
CaO+MgO75%    44,00              

Wapno magnezowe 55,00  48,00 49,00 40,00  44,00 57,00      52,00   47,50

Canvil 27   90,00  100,00      60,00       

Bieżące Informacje nr 10 [372]  n  Październik 202030

agrorynek



CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.09.2020r.)

Usługa/firma (zł/godz) SKR Rybno SKR
Rudzienice

Agroperfekt
Kisielice

ROL-BART FU-H
S. Bartkowski

Lidzbark

Orka pług 4-skibowy 172,80 229,5 h 240,00  

Orka 4 skiby pług obrotowy  292,5 h  330,00

Roztrząsanie obornika 388,80 184,5 h  90 za 1 przyczepę 13t

Transport 1-przyczepa 123,00 150,00  130,00

Transport 2-przyczepy 147,60 170,00  150,00

Siew kukurydzy  189 h 140,00 130(ha)

Najem ciągnika  140 h   

Siew nasion kukurydzy 6rz. Gesperado 6 rzędów (h/ha)  270/144   

Siew zbóż   180,00 130 (ha)

Wysiew nawozów  162 h  50 (ha)

Rozwożenie wapna z załadunkiem   20zł/tona 250 (25t/h)

Kultywator 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  207,00   

Wypożyczenie ciągnika 108 h  120,00  

Podsiew traw siew.VERDO  252 za 1 ha 200,00  

Bronowanie 97,20    

Wałowanie 97,20    

Talerzowanie 172,80 261,00  100 (ha)

Ładowarka 129,60 155,70 130,00 120/h

Spycharka 129,60    

Koparka 108,00 100,00   

Równarka 135,00    

Zestaw niskopodwoziowy 147,60    

Zbiór kukurydzy na kiszonkę    850 (ha)

Koszenie kukurydzy na ziarno    360 (h)

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy)  432+45   

Koszenie kombajnem zbożowym    300 (ha)

Zbiór balotów turem  126 h   

Odwóz kiszonki 4 t  166,5 h   

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne   25 zł/szt  

Zbiór zielonek  581,4-632,7 h 300,00  

Owijanie balotów  8,10 zł za szt   
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Rolnictwo, obok gór-
nictwa i budownic-
twa, jest jedną z naj-
bardziej wypadko-
wych gałęzi produk-
cji. Duża wypadko-
wość spowodowana 
jest głównie przez 

złożoność prac wykonywanych w go-
spodarstwie rolnym. Najczęstsze przy-
czyny wypadków to: niewłaściwa orga-
nizacja pracy, niewłaściwy stan maszyn 
i urządzeń, narzędzi i obiektów budowla-
nych, nieprawidłowe postępowanie rolni-
ka spowodowane głównie niedostatecz-
ną koncentracją uwagi na wykonywanej 
czynności, zły stan nawierzchni podwó-
rzy, ciągów komunikacyjnych, nieprawi-
dłowe wchodzenie i schodzenie z ma-
szyn rolniczych. 

Wypadkiem przy pracy rolniczej, 
zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników (Dz.U. z 2020 r., poz. 
174 t.j. ze zm.), jest nagłe zdarzenie wy-
wołane przyczyną zewnętrzną, które na-
stąpiło podczas wykonywania czynności 
związanych z prowadzeniem działalno-
ści rolniczej, albo pozostających w związ-
ku z wykonywaniem tych czynności:
n na terenie gospodarstwa rolnego, któ-

re ubezpieczony prowadzi lub, w któ-
rym stale pracuje, albo na terenie go-
spodarstwa bezpośrednio związanego 
z tym gospodarstwem rolnym lub

n w drodze ubezpieczonego z miesz-
kania do gospodarstwa rolnego, albo 
w drodze powrotnej lub

n podczas wykonywania poza terenem 
gospodarstwa rolnego zwykłych czyn-
ności związanych z prowadzeniem 
działalności rolniczej, albo w związku 
z wykonywaniem tych czynności lub

n w drodze do miejsca wykonywania 
czynności, o którym mowa powyżej, 
albo w drodze powrotnej.

Gdy dojdzie do wypadku należy przede 
wszystkim opanować emocje i działać ra-
cjonalnie. O ile to możliwe – zabezpieczyć 
miejsce wypadku, np.: odłączyć napęd 
maszyny, odłączyć źródło prądu, w nocy 
oświetlić, oznakować miejsce, wezwać wy-
specjalizowaną pomoc medyczną. 

O wypadku, bez zbędnej zwłoki, na-
leży powiadomić najbliższą placówkę 
KRUS, nie później jednak niż 6 miesięcy 
od dnia zaistnienia zdarzenia. 

Wypadek zgłosić może sam ubezpie-
czony, członkowie jego rodziny lub 
inne osoby:
n osobiście w placówce KRUS,
n telefonicznie,
n pocztą,
n pocztą elektroniczną.

Późne zgłoszenie wypadku może 
mieć niekorzystne następstwa dla 
ubezpieczonego poszkodowanego, 
gdyż upływ czasu od zdarzenia może 
uniemożliwić ustalenie okoliczności 
i przyczyn wypadku oraz skutkować 
odmową prawa do odszkodowania.

Pracownik KRUS ustala okoliczności 
i przyczyny wypadku przy pracy rol-
niczej. Ma prawo zatem dokonać oglę-
dzin miejsca i przedmiotów związanych 
z wypadkiem oraz przeprowadzić dowo-
dy z zeznań poszkodowanego i świad-
ków zdarzenia. Do protokołu powypad-
kowego sporządzonego przez pracowni-
ka KRUS poszkodowany lub uprawnio-
ny członek jego rodziny może zgłosić, 
w terminie 7 dni od otrzymania proto-
kołu, uwagi i zastrzeżenia. Po uznaniu 
zdarzenia za wypadek, KRUS podejmu-
je postępowanie orzecznicze mające na 
celu ustalenie doznanego przez poszko-
dowanego uszczerbku na zdrowiu wsku-
tek wypadku. 

Jednorazowe odszkodowanie z tytu-
łu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci 
wskutek wypadku przy pracy rolniczej 
przysługuje:
n ubezpieczonemu rolnikowi (domow-

nikowi), który doznał stałego lub dłu-
gotrwałego uszczerbku na zdrowiu 
wskutek wypadku przy pracy rolni-
czej lub rolniczej choroby zawodowej,

n członkom rodziny ubezpieczonego, 
który zmarł wskutek wypadku przy 
pracy rolniczej lub rolniczej choroby 
zawodowej.

Jednorazowe odszkodowanie, na mo-
cy art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 grud-
nia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, ustala się proporcjonalnie do 
określonego procentowo stałego lub dłu-
gotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uzna-
je się takie naruszenie sprawności or-
ganizmu, które powoduje upośledze-
nie czynności organizmu nierokują-
ce poprawy.

Za długotrwały uszczerbek na zdro-
wiu uważa się takie naruszenie spraw-
ności organizmu, które powoduje upo-
śledzenie czynności organizmu na 
okres przekraczający 6 miesięcy, mo-
gące ulec poprawie.

Jednorazowe odszkodowanie nie 
przysługuje ubezpieczonemu, który spo-
wodował wypadek umyślnie lub wsku-
tek rażącego niedbalstwa lub był w stanie 
nietrzeźwym, bądź pod wpływem środ-
ków odurzających, substancji psychotro-
powych czy innych środków o podob-
nym działaniu, sam w znacznym stop-
niu przyczynił się do wypadku.

Uprawnionymi członkami rodziny 
ubezpieczonego są:

Wypadki przy pracy rolniczej zdarzają się często. Na szczęście odnotowuje się tendencję spadkową w tym zakresie. 
W 2019 roku zgłoszono do KRUS 13 641 wypadków, czyli o 10,8% mniej niż w roku 2018. Najwięcej wypadków 
odnotowano w grupach: „upadek osób” – 4 975 poszkodowanych, „uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez 
zwierzęta” – 1 236 poszkodowanych, „pochwycenie lub uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” – 1 222 
poszkodowanych.

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

Wypadki przy pracy rolniczej
– definicja, statystyka, postępowanie

Bieżące Informacje nr 10 [372]  n  Październik 202032

przy zagrodzie



n małżonek,
n dzieci własne i przysposobione, pasier-

bowie, wnuki, rodzeństwo spełniają-
ce warunki wymagane do uzyskania 
renty rodzinnej, rodzice,

n osoby przysposabiające – macocha, oj-
czym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczo-
nego prowadzili z nim wspólne gospo-
darstwo domowe lub jeżeli ubezpieczo-
ny przyczyniał się w znacznym stopniu 
do ich utrzymania, albo jeżeli zostało 
ustalone wyrokiem sądu lub ugodą są-
dową prawo do alimentów z jego strony.

809 zł wynosi jednorazowe odszko-
dowanie z tytułu wypadku przy pracy 

rolniczej lub rolniczej choroby zawodo-
wej za każdy procent stałego lub długo-
trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Warto zaznaczyć, że przez ostatnich 
25 lat wskaźnik wypadkowości (liczba 
wypadków przypadająca na 1 000 ubez-
pieczonych) spadł o 16%, a liczba wy-
padków śmiertelnych o 80%. Na popra-
wę bezpieczeństwa z pewnością wpły-
nęły liczne działania prewencyjne podej-
mowane przez KRUS, PIP, ośrodki do-
radztwa rolniczego, samorządy teryto-
rialne i inne jednostki. Zmieniła się po-
nadto struktura gospodarstw – gospo-
darstwa częściej są jednokierunkowe, 

wyposażone w nowe maszyny i urzą-
dzenia o wysokim standardzie bezpie-
czeństwa. I, co ważne, troska o bezpiecz-
ne warunki pracy w gospodarstwie naj-
częściej nie wymaga dużych nakładów 
finansowych. Proste, niekosztowne roz-
wiązania i zasady postępowania prowa-
dzą do zwiększenia komfortu i bezpie-
czeństwa przy wykonywaniu czynności 
gospodarskich.

Źródła:
- Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 174 t.j., ze zm.).

- www.krus.gov.pl
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W Żywkowie. Małej wiosce na północnym krańcu po-
wiatu bartoszyckiego tuż przy granicy z Rosją. Nie-
wielu ludzi wiedziałoby o tej miejscowości, gdyby nie 
bociany, których jest tu zdecydowanie więcej niż lu-
dzi. Żywkowo często nazywane jest Stolicą Bocia-
nów, ponieważ do liczącej 25 mieszkańców wsi co 
roku przylatuje ponad 100 bocianów.

Niezmiennie od lat, z ogromnym zdziwieniem spostrze-
gamy, że bociany odleciały. Nie zdążyliśmy się nimi na-
cieszyć, a już za nimi tęsknimy. Uważni obserwatorzy 
widzieli je wcześniej sejmikujące w grupach przez jakiś 
czas, zbierające siły do startu. Instynktownie wyczuwa-
ją, w którym miejscu urządzać sejmik i kiedy przycho-
dzi właściwy moment, by poderwać się 
razem do lotu. Często przegapiamy ten 
moment, gdyż następuje on najczęściej w upal-
ne, słoneczne popołudnie, gdy mamy całkowi-
cie odmienne zainteresowania. Kiedy czy-
tają Państwo tę ciekawostkę, to bociany 
zbliżają się, albo już lądują w celu swojego lo-
tu. Nad jeziorami Afrykańskimi i jeszcze dalej w dorzeczu 
Konga, Zambezi i Limpopo, a nawet aż w RPA. Dziennie, 
bez przerwy, pokonywały lotem szybowcowym nawet kil-
kaset kilometrów, krążąc w kominie ciepłego powietrza, 
z dobrymi prądami, dając się unosić. O porankach i wie-
czorach, kiedy prądy powietrza nie pozwalają na oszczęd-
ny lot, szukają smakowitych żerowisk, z którymi wiążą się 
ich loty. Odlatują, kiedy w Polsce zbliża się zima, a wraca-
ją z Afryki, gdy na polach i łąkach budzi się przyroda. Za 
parę miesięcy będziemy wypatrywać przylotów.

A tymczasem, w Żywkowie… na drzewach, dachach 
i słupach znajduje się ponad 50 gniazd i platform dla 
nich. Latem we wsi co parę minut słychać donośny kle-
kot i startuje bądź ląduje bocian. Widać je na polach, 
łąkach i blisko oczek wodnych. Charakterystyczne dla 

dzikiej przyrody oczka polodowcowe i mozaikowatość 
pól sprzyjają bocianowi białemu. Liczne podmokłe łą-
ki, grądy i łęgi, pastwiska, niezliczone oczka polodow-
cowe i dzika przyroda to wymarzone żerowiska dla bo-
cianów. Mieszkający tutaj ludzie budują im gniazda i gdy 
trzeba dokarmiają.

Powstała tu ścieżka edukacyjna i wieża widokowa, 
z której można obserwować ptaki. Wzdłuż 
trasy znajdują się tablice informacyjne o że-
rowiskach bocianich, zagrożeniach dla nich 
oraz opis znaczenia śródpolnych oczek wod-

nych dla ochrony żerowisk bocianów. Bocia-
ny białe są gatunkiem parasolowym. To zna-

czy, że chroniąc bociany chronimy także śro-
dowisko życia innych cennych gatunków. Na łą-

kach użytkowanych ekstensywnie gniazdują pta-
ki takie jak skowronki, czajki. Chronią się tam rów-
nież zające. Ochrona zasobów pożywienia dla bo-
cianów powoduje wzrost liczebności populacji pła-
zów i gadów.

Kto zwiedzi już Żywkowo, może wyruszyć do Euro-
pejskiej Wsi Bocianiej na Podlasiu, niedaleko Tykocina, 
we wsi Pentowo. Ze względu na dużą liczebność bocia-
nów białych na terenie Pen-
towa, w 2001 roku niemiecka 
Fundacja Europejskiego Dzie-
dzictwa Przyrody EURONA-
TUR przyznała wsi tytuł „Eu-
ropejskiej Wsi Bocianiej”. Wy-
różnienie to jest przyznawane 
od 1994 roku, a w każdym kra-
ju może je otrzymać tylko jed-
no miejsce.

Wypatrujmy wiosennych 
przylotów bocianów. Najlepiej 
w Żywkowie!

mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Opuszczone gniazdo
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Zmiany jakie nastąpiły po 1999 r. w szkolnictwie rolniczym w sposób wręcz brutalny przerwały w wielu szkołach rolni-
czych piękne, budowane od wielu pokoleń tradycje oraz wielki dorobek materialny i intelektualny tych placówek. W wielu 
przypadkach ten dorobek został bezpowrotnie zaprzepaszczony.

Andrzej Knyżewski 
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Pisz

Szkolnictwo rolnicze – wielkie tradycje,
nowe wyzwania – jubileusz 70-lecia

W naszym powiecie tym przysłowiowym kagankiem rolniczej 
oświaty było utworzone w 1950 r. Technikum Rolnicze w Białej 
Piskiej. W latach 195-1989 r. stworzoną prężną placówkę oświa-
tową ze świetną kadrą dydaktyczną, z wyremontowanym i pie-
czołowicie utrzymanym zabytkowym budynkiem szkolnym, 
wyposażonym w doskonałe jak na ówczesne warunki sale 
wykładowe. Szkoła posiadała 500 ha wzorcowe gospodarstwo 
szkolne oraz nowo wybudowane warsztaty, salę gimnastycz-
ną i budynek internatu dla 200 uczniów. Placówka ta cieszy-
ła się bardzo dobrą opinią i ogromnie, pozytywnie oddziały-
wała na całe lokalne środowisko. Jej wieloletnim i wielce za-
służonym dyrektorem był w tamtym czasie Jan Nowakowski. 

Po roku 1989 w wyniku zmian jakie zaszły w naszym kraju, 
szkolnictwo rolnicze musiało odnaleźć się w zupełnie innych 
realiach. Nastąpił regres i bardzo niekorzystne trendy w je-
go funkcjonowaniu. Właścicielem gospodarstwa i rolnikiem 
mógł być każdy bowiem specjalistyczne zawodowe wykształ-
cenie straciło zupełnie swoje znaczenie. Apogeum tych dra-
stycznych i nieprzemyślanych zmian nastąpiło pod koniec lat 
90 ub. w. kiedy w wielu szkołach rolniczych nastąpił całkowi-
ty spadek naboru. Młodzież przestała być zainteresowana tym 
zawodem, a ówczesna polityka państwa zupełnie nie przeciw-
działała tym bardzo niekorzystnym zjawiskom. Szkoły rolni-
cze odeszły z gestii Ministerstwa Rolnictwa i przekazano je ja-
ko niechciane dziecko samorządom powiatowym. Na skutek 
braku naboru władze samorządowe próbowały na istniejącej 
bazie tworzyć inne profile np. licea ogólnokształcące i wprowa-
dzać inne kierunki kształcenia okołorolniczego. Jednak w wie-
lu przypadkach wysiłki te były nieskuteczne co było przyczy-
ną zamykania szkół rolniczych i wyprzedaży majątku. Znika-
ły warsztaty przyszkolne i gospodarstwa pomocnicze – pewna 
historia się kończyła. Samorządy powiatowe podchodziły do te-

go tematu bardzo różnie. Najbardziej poruszył mnie los pew-
nej szkoły rolniczej z terenu woj. mazowieckiego, która istnia-
ła od końca XIX w. Jej założycielami było światłe i patriotycz-
ne bezdzietne ziemiańskie małżeństwo, które na koniec swo-
jego życia, nie mając własnych dzieci ofiarowało cały swój ży-
ciowy majątek na rzecz zdolnych, ubogich dzieci. Wybudowa-
li szkołę rolniczą z bursą, założyli szkolne gospodarstwo rol-
ne, umożliwiając tym dzieciom edukację i start w dorosłe ży-
cie. Szkoła ta posiadała ogromne tradycje i wielki dorobek. Nie-
stety dzisiaj po tej szkole nie ma najmniejszego śladu. Miejsco-
wy samorząd bez sentymentów wszystko sprzedał, a w miej-
scu szkoły deweloper wybudował kilka mieszkalnych bloków. 
Takich przypadków w Polsce niestety było sporo.

Szkoła w Białej Piskiej te olbrzymie trudności i zmiany prze-
trwała. Dzięki determinacji dyrekcji, wyrzeczeniom kadry na-
uczycielskiej oraz zrozumieniu przez piski samorząd powiato-
wy potrzeby jej istnienia placówka ta została uratowana i się 
rozwija. Zmiany jakie nastąpiły były bardzo głębokie, dzisiaj jest 
to Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej. Niestety były też koszty 
tych zmian, 500 ha pomocnicze gospodarstwo rolne w Oble-
wie przestało istnieć. Pozostawiono ok. 10 ha UR na potrzeby 
dydaktyczne szkoły. Na bazie szkoły rolniczej utworzono inne 
kierunki nauczania adekwatne do potrzeb miejscowego ryn-
ku pracy. Najważniejsze – uratowana została jednak tradycja 
tej szkoły czyli rolniczego kształcenia młodzieży na potrzeby 
lokalnych gospodarstw rolnych. W ramach tej placówki funk-
cjonuje pięcioletnie technikum branżowe kształcące w zawo-
dach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a także in-
nych specjalistów związanych z wsią i rolnictwem – od gastro-
nomii, żywienia, agrobiznesu, turystyki wiejskiej itp. 

W roku bieżącym przypada jubileusz 70-lecia utworzenia tej 
szkoły. Planowane były duże uroczystości. Wszystkie plany po-
krzyżowała epidemia koronawirusa. Jednak nie wyobrażam so-
bie żeby tak piękny jubileusz minął – ot tak sobie, bez echa. Na 
przestrzeni tych lat Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Piszu przywiązywał dużą wagę do współpracy z tą szacow-
ną placówką. Nasze kontakty nacechowane były zawsze wza-
jemną życzliwością. Z pomocy szkoły wielokrotnie korzystali-
śmy. W szkolnym gospodarstwie lokalizowane były nasze de-
monstracje polowe, uczniowie uczestniczyli w naszych szko-
leniach i pokazach, korzystaliśmy ze sprzętu będącego w jej 
posiadaniu np. autokaru na organizację różnych naszych wy-
jazdowych inicjatyw oraz sprzętu na organizację kursów che-
mizacyjnych. Podobnie jest w chwili obecnej. Tradycja życzli-
wej i dobrej współpracy pomiędzy szkołą, a PZDR Pisz pozo-
stała niezmienna. Jest to niezmiernie satysfakcjonujące dla nas 
wszystkich i jesteśmy za to niezmiernie obecnej dyrekcji szko-
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ły wdzięczni. Z okazji tego jubileuszu poprosiłem o krótki wy-
wiad z dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej Panem 
Dariuszem Charubinem.

Andrzej Knyżewski – na wstępie chciałbym w imieniu 
własnym oraz pracowników PZDR Pisz serdecznie pogratu-
lować pięknego jubileuszu 70-lecia utworzenia szkoły i złożyć 
Panu, gronu pedagogicznemu oraz uczniom szkoły serdeczne 
życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w jej roz-
woju, w nauce oraz dużo zdrowia i wytrwałości w tym jakże 
trudnym dla nas wszystkich czasie. Panie Dyrektorze – czy-
telnicy już wiedzą, jak ciężki okres związany z restrukturyza-
cją przeszła szkoła. Skupmy się na dniu dzisiejszym. Co szko-
ła ma do zaoferowania młodemu człowiekowi, który chciał-
by w przyszłości wykonywać zawód rolnika lub też pracować 
w tzw. sferze okołorolniczej. Jakie jest zainteresowanie mło-
dych ludzi zawodem rolnika. Czym szkoła może się pochwa-
lić, jakie są jej sukcesy? 

Dariusz Charubin – Konkurencja pomiędzy szkołami jeśli 
chodzi o „rynek oświatowy” jest bardzo duża. Trzeba było dla 
młodzieży przygotować atrakcyjną ofertę i zapewnić jej wysoki 
poziom nauczania oraz perspektywę dalszej kontynuacji nauki 
lub znalezienia satysfakcjonującej pracy żeby spotkała się ona 
z zainteresowaniem. W ostatnich kilkunastu latach taką propo-
zycję stworzyliśmy i uważam, że trafiła do młodych ludzi któ-
rzy chcą związać swoją przyszłość z rolnictwem. Jest dość du-
że zainteresowanie naszym podstawowym kierunkiem jakim 
jest mechanizacja rolnictwa i agrotronika. Nie mamy żadnych 
problemów z naborem do szkoły. Naszą satysfakcją są bardzo 
dobre wyniki nauczania czego potwierdzeniem są wysokie 
lokaty naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych. Wie-
lu naszych absolwentów podejmuje studia na różnych kierun-
kach rolniczych lub też przejmują i prowadzą na najwyższym 
poziomie wysokotowarowe gospodarstwa. Dodatkową propo-
zycją naszej szkoły są organizowane od 5 lat kursy kwalifika-
cyjne w zawodzie rolnika. Jest to istotna sprawa przy pozyski-
waniu unijnych środków pomocowych, przekazywaniu gospo-
darstw i zakupie ziemi. Istotną sprawą są staże i praktyki za-
wodowe. Staramy się to robić w oparciu o współpracę z miej-
scowymi gospodarstwami i przedsiębiorcami, chociaż nie tyl-
ko. W chwili obecnej realizujemy projekt w ramach programu 
ERASMUS + polegający na wyjazdach uczniów do miasta Spo-
leto we Włoszech na 3 tygodniowe praktyki zawodowe. Do tej 
pory na taki staż wyjechało już 32 uczniów. W 2021 r. kolejna 
grupa 32 uczniów na taki staż wyjedzie. Jeśli chodzi o zapew-
nienie uczniom dobrych warunków do nauki oraz warunków 
socjalnych to w ciągu ostatnich kilkunastu lat wyremontowa-

liśmy i zmodernizowaliśmy całą naszą bazę począwszy od bu-
dynku szkoły poprzez salę gimnastyczną i warsztaty szkolne, 
łącznie z wyposażeniem tych obiektów w różnorodne najnow-
sze systemy elektroniczne i komputerowe. Utrzymanie wyso-
kiego poziomu nauczania jest naszym stałym priorytetem. Sta-
ramy się nadążać za wszelkimi nowinkami związanymi z me-
chanizacją i nowymi technologiami stosowanymi w rolnictwie. 
W tym kierunku poczyniliśmy w 2017 r. duże inwestycje ku-
pując nowoczesny sprzęt rolniczy, między innymi ciągnik John 
Deer z systemem GPS, najnowocześniejszy rozsiewacz nawo-
zów oraz siewnik do kukurydzy Tempus oraz sprzęt do dia-
gnostyki maszyn i urządzeń rolniczych. Zrobiliśmy to dzię-
ki unijnym środkom pomocowym. Wartość tego projektu wy-
niosła prawie 1,5 mln zł. W roku 2019 zrealizowaliśmy kolej-
ny unijny projekt pod nazwą „Nowoczesna szkoła partner dla 
przedsiębiorców”. W wyniku jego realizacji nasi uczniowie mie-
li możliwość nieodpłatnego uzyskania uprawnień operatorów 
wózków widłowych, ładowaczy czołowych, kombajnów zbo-
żowych i sieczkarni samojezdnych. Wartość projektu wynio-
sła 490 tys. zł. Uważam, że w tym kierunku zrobiliśmy bar-
dzo dużo. Za dotychczasową współpracę z PZDR Pisz i całym 
WMODR w Olsztynie chcę Państwu bardzo podziękować. Bar-
dzo sobie ją cenię. Z okazji naszego jubileuszu składam Pań-
stwu także serdeczne podziękowanie i życzenia.

A.K. – Panie dyrektorze dziękuję za rozmowę.

Na podstawie przedstawionego czytelnikom „BI” przykładu 
z Białej Piskiej wynika, że stan oświaty rolniczej w powiecie 
piskim ma się dobrze. Podobnie zapowiada się sytuacja w całej 
Polsce. Obecnie gross funkcjonujących w Polsce szkół posiada-
jących kierunek rolniczy podlega samorządowi powiatowemu. 
Funkcjonują również 53 szkoły resortowe podległe Minister-
stwu Rolnictwa. W woj. warmińsko-mazurskim jest 11 szkół 
podlegających samorządowi i 2 resortowe (Dobrocin i Karole-
wo). Jednak w szkołach samorządowych nie wszędzie w Polsce 
jest tak dobra sytuacja, jak w Białej Piskiej. Z tego powodu na-
stępuje rozszerzanie sieci szkół resortowych i zwiększanie po-
ziomu ich finansowania. W roku 2019 kolejnych 5 szkół zosta-
ło przejętych od samorządu powiatowego przez MRiRW. Jak 
podaje AgroFakt (wrzesień 2019) wzrost nakładów na technika 
rolnicze w roku 2020 wyniesie 251,6 mln zł, wzrost aż o 146%. 
Ze struktury podziału środków można też wnioskować, że sta-
wia się przede wszystkim na jakość kształcenia. Wszystko to 
świadczy o wielkiej wadze jakie kierownictwo resortu przywią-
zuje do rozwoju oświaty rolniczej w Polsce i odwrócenia tych 
niekorzystnych wcześniejszych trendów i zjawisk. 

Na zakończenie mojego artykułu nie sposób z okazji jubile-
uszu 70-lecia nie wymienić Pana Ryszarda Szumowskiego, który 
na początku lat 2000, w najbardziej trudnym i stresującym mo-
mencie historii szkoły, jako jej dyrektor miał determinację, od-
wagę i siłę woli walczyć o istnienie, i kształt tej placówki. Panu 
Ryszardowi należą się za to wielkie słowa podziękowania, a z ra-
cji jego szczególnej sytuacji życiowej – pamięć i serdeczne oraz 
wyjątkowo ciepłe życzenia; przede wszystkim zdrowia, wiel-
kiego optymizmu, radości oraz spełnienia wszelkich marzeń. 

Źródło:
- Wykorzystano dane: Oświata rolnicza w Polsce – dawniej i dziś, 
tekst dostępny w internecie: https//rme.cbvr.netpl/index.php/wiado-
mości rolnicze/1194
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Spis rolny zgodnie z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 2020 (Dz.U. 2019, poz. 28. z późn. 
zm.) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 września do 30 listopada 
2020 r. Trwa samospis internetowy oraz realizacja wywiadów przez rachmistrzów telefonicznych. Rozpoczyna się etap 
zbierania danych przez rachmistrzów terenowych.

mgr inż. Marek Morze 
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego

Powszechny spis rolny 2020 r.

Zbieranie danych

Zgodnie z ustawą o powszechnym 
spisie rolnym 2020 r. obowiązkową me-
todą przekazania danych w ramach PSR 
2020 jest samospis internetowy, za po-
średnictwem interaktywnej aplikacji for-
mularzowej udostępnionej na stronie in-
ternetowej GUS i stronie spisrolny.gov.pl.

Z obowiązku samospisu zwalnia użyt-
kownika gospodarstwa rolnego przeka-
zanie danych w formie wywiadu telefo-
nicznego lub wywiadu bezpośredniego. 

Realizowany od 1 października do 30 
listopada 2020 r. wywiad bezpośredni 
(CAPI), przeprowadzany jest przez rach-
mistrzów terenowych przy pomocy urzą-
dzeń mobilnych wyposażonych w opro-
gramowanie dedykowane do przeprowa-
dzenia spisu rolnego.

Wywiad powinien zostać przeprowa-
dzony:
n z osobą kierującą, bo ta, z racji pełnio-

nych obowiązków, zna gospodarstwo 
rolne najlepiej,

n jeśli tak nie jest, użytkownik powinien 
skierować rachmistrza do osoby kieru-
jącej,

n w razie nieobecności osoby kierującej, 
wywiadu może udzielić użytkownik,

n w przypadku gdy jest to również nie-
możliwe, pełnoletnia osoba z jego 
gospodarstwa domowego, najlepiej 
orientująca się w sprawach gospodar-
stwa rolnego. 

Użytkownicy gospodarstw rolnych 
w ramach spisu rolnego zobowiązani są 
do udzielania dokładnych, wyczerpują-
cych i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Rachmistrze terenowi

Osoby pochodzące z naboru zewnętrz-
nego (zrealizowanego przez Gminne Biu-
ra Spisowe), z którymi dyrektor urzędu 
statystycznego zawarł umowę zlecenia, 
dokonujące bezpośrednich wywiadów 
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, 
w które zostali wyposażeni na czas zbie-
rania danych w spisie. W przypadku za-

grożenia COVID-19 i podjęcia przez Ge-
neralnego Komisarza Spisowego decy-
zji o wstrzymaniu realizacji wywiadów 
bezpośrednich, rachmistrze ci będą re-
alizować wywiady telefoniczne, z wy-
korzystaniem ww. urządzeń wyposażo-
nych dodatkowo w funkcjonalność ka-
nału CATI.

Rachmistrz terenowy, będzie posługi-
wał się identyfikatorem rachmistrza spi-
sowego, który otrzymał przed rozpoczę-
ciem prac spisowych. Identyfikator sta-
nowi jeden z elementów uwierzytelnia-
jących rachmistrza. 

Użytkownik gospodarstwa rolnego 
przed przeprowadzeniem przez rachmi-
strza wywiadu może również zweryfi-
kować jego tożsamość przez kontakt te-
lefoniczny z infolinią statystyczną pod 
numerem telefonu: 22 279 99 99 wew. 1.

Rachmistrz zobowiązany jest do prze-
strzegania tajemnicy statystycznej oraz 
zapisów regulacji prawnych dot. ochro-
ny danych osobowych.

Rachmistrzowi terenowemu w cza-
sie wykonywania czynności spisowych, 
przysługuje ochrona prawna przewidzia-
na dla funkcjonariuszy publicznych.

Rachmistrz może realizować swoje za-
dania spisowe w godzinach 8:00 – 20:00. 
W wyjątkowych sytuacjach, np. na wy-
raźne życzenie respondenta może praco-
wać poza tymi godzinami.

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

Urządzenia dostosowane są do wy-
magań Polityki Bezpieczeństwa Infor-
macji Statystyki Publicznej. Posiadają 
ograniczenia na poziomie sprzętowym 
i systemowym. Umożliwiają dostęp wy-
łącznie do wybranych aplikacji. Dzięki 
scentralizowanemu zarządzaniu z po-
ziomu administratora możliwa jest zdal-
na konfiguracja urządzeń, gwarantują-
ca ich aktualność i jednolitość. Bezpie-
czeństwo danych zapewnia ich szyfro-
wanie i ochrona hasłami oraz zdalne 

czyszczenie danych w sytuacji zagroże-
nia przejęciem urządzenia. Transfer da-
nych z/do centrum przetwarzania jest 
całkowicie oddzielony od publicznego 
Internetu (komunikacja przez prywatny 
APN). Powiązana z urządzeniem karta 
SIM jest jedynym medium umożliwiają-
cym transfer danych zapisanych na tym 
urządzeniu. Prowadzony jest stały mo-
nitoring aktywności urządzeń w trakcie 
pracy, pozwalający na ich bieżącą lokali-
zację w terenie.

Korzyści dla rolnika z udziału w PSR

q Informacje pozyskane w spisie rol-
nym będą podstawą do kształtowa-
nia i oceny narzędzi polityk krajowych 
i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Euro-
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pejskiej. Umożliwią identyfikację ob-
szarów wymagających wdrożenia pro-
gramów wsparcia oraz ocenę wpływu 
tych programów na rozwój rolnictwa 
i obszarów wiejskich. Będą wykorzy-
stywane w negocjacjach z Unią Euro-
pejską do określenia rodzaju i wielko-
ści dopłat dla rolnictwa oraz wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich.

q Będą stanowić bezcenne źródło infor-
macji porównawczych o tym jak wy-
gląda gospodarstwo, m.in. profil i ska-
la produkcji, wyposażenie, zużycie na-
wozów i środków ochrony roślin, na-
kłady pracy, struktura dochodów go-
spodarstwa domowego, tempo zmian 
na tle gminy, województwa, kraju, 
Unii Europejskiej. 

q Znajomość dynamiki zmian w zakre-
sie użytkowania gruntów, aktualnej po-

wierzchni i struktury zasiewów oraz 
pogłowia zwierząt gospodarskich i tren-
dów w hodowli pozwoli na efektywne 
podejmowanie długookresowych decy-
zji rozwojowych gospodarstwa. 

q Obserwacja trendów zmian, w po-
wiązaniu z przeobrażeniami demo-
graficznymi (NSP), pozwoli na profi-
lowanie własnej działalności gospo-
darczej, realizującej zapotrzebowanie 
rynku lokalnego, krajowego, zagra-
nicznego. 

q W oparciu o wyniki spisu szacowana 
będzie bieżąca produkcja rolna, której 
wielkość ma decydujący wpływ na 
kształtowanie się cen zbytu.

q Pozwoli wypromować wielofunkcyj-
ne znaczenia gospodarstw rolnych na 
wsi, tj. zrównoważony rozwój obsza-
rów wiejskich, rozwój lokalnych ryn-

ków zbytu, produkcję energii odna-
wialnej i biomasy, polepszanie wa-
runków życia ludności wiejskiej, rów-
nież ocenić wpływ rolnictwa na śro-
dowisko, zachowanie walorów krajo-
brazowych.

q Dostarczy podstawowych informa-
cji o gospodarstwach rolnych na tere-
nie gminy, o ich możliwościach pro-
dukcyjnych, o skali upraw rolnych 
i ogrodniczych, pogłowiu zwierząt go-
spodarskich, o działalności pozarol-
niczej itp. oraz lokacie gminy w wo-
jewództwie dla podstawowych para-
metrów w rolnictwie.

q Pozwoli obserwować ewolucję gospo-
darstw rolnych i zróżnicowanie prze-
strzenne produkcji rolniczej w gminie, 
województwie, kraju i na tle państw 
Unii Europejskiej.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

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

Promocja dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi mazurskiej

– dobre praktyki zachowania
tradycyjnej architektury na Mazurach

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl

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

Broszura 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.

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

Krajobraz otacza nas zewsząd i nie da się od niego uciec. Nie jest jednak tylko pięknym 
lub brzydkim widokiem. Jest strukturą przestrzenną, w której zakodowane są różne treści i 
symbole. Posiada wartości estetyczne, informacyjne, symboliczne, ekonomiczne, społecz-
ne, historyczne czy emocjonalne. Jest zatem kategorią wielu znaczeń – jedną z ważniej-
szych, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi.

Jak pisała Marion Dönhoff, relacjonując konną wyprawę przez Mazury jesienią 1941 ro-
ku, w książce „Nazwy których nikt już nie wymienia”: „Takie obrazy, opadanie liści, bezkre-
sna dal, blaski silnego słońca ponad sprzątniętymi polami, to jest chyba prawdziwe życie. 
Takie obrazy sprawiają więcej realności niż samo działanie. Nie to co się zdarzyło, lecz to 
co się zobaczyło kształtuje nas i zmienia”.

Są to ważne słowa, ponieważ oddają istotę czytania krajobrazu. Ważne jest aby zacho-
wać tożsamość miejsca w szacunku do przeszłości, projektując i budując domy nawiązu-
jące do architektury regionu. Dawne domy na Warmii i Mazurach posiadały niesamowity 
urok – urok tkwiący w ich prostocie.

Dziedzictwo kulturowe wsi jest świadectwem tego, jak żyły poprzednie pokolenia, jak 
budowały domy i obejścia gospodarskie, jak wytyczały drogi, uprawiały ziemię. Zwyczaje, 
obrzędy, wytwory rzemiosła z przedmiotami codziennego użytku, a także sposoby gospo-
darowania i nabyte umiejętności, są jego elementami. Dziedzictwo 
to także krajobraz, a więc przyroda przekształcona poprzez obec-
ność i działalność człowieka: szachownice pól, układ wsi, prze-
bieg dróg, poszczególne zabudowania i całe panoramy. Wszystkie 
te elementy składają się na historię miejsc i ludzi, którzy tam żyli.

Naszym wspólnym obowiązkiem jest ochrona tych dóbr po to, 
by służyły nam i następnym pokoleniom.
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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

Odwiedź portal KSOW
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Relacja z podsumowania konkursu AGROLIGA 2020 
w województwie warmińsko-mazurskim
Gospodarstwo Państwa Małgorzaty i Dariusza Pucer z miejscowości Pastwiska koło Barcian w powiecie kętrzyńskim 
oraz Zajazd Tusinek Grzegorz Winiarek zlokalizowany tuż przy wjeździe na Mazury, w miejscowości Rozogi powiat 
szczycieński to zwycięzcy tegorocznej edycji prestiżowego konkursu AgroLiga w województwie warmińsko-mazurskim.

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Przedsięwzięcie re-
alizowane w ramach 
operacji „Konkurs 
AGROLIGA 2020 
i 2021 – etap woje-
wódzki”.

Tegoroczny eli-
minacje konkur-

su AgroLiga 2020 rozstrzygane są na 
dwóch szczeblach – wojewódzkim i kra-
jowym. Wojewódzki etap konkursu orga-
nizowany był przez Warmińsko-Mazur-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z sie-
dzibą w Olsztynie we współpracy z Za-
chodniopomorskim Ośrodkiem Doradz-
twa Rolniczego w Barzkowicach, nato-
miast etap krajowy przez Redakcję Au-
dycji Programu 1 TVP i Stowarzyszenie 
AgroBiznesKlub pod Honorowym Pa-
tronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, 
KOWR i KRUS. 

Konkurs AgroLiga 2020 Etap woje-
wódzki finansowany był z Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: „Europa inwestują-
ca w obszary wiejskie”. 

Ogólnopolski Konkurs AgroLiga pre-
zentuje dorobek rolnictwa i firm funkcjo-
nujących w branży rolniczej z podziałem 
na poszczególne województwa. Laureaci 
w obydwu kategoriach to najlepsi rolni-
cy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, 
którzy są liderami w poszczególnych wo-
jewództwach, osiągają wysokie rezulta-
ty produkcyjne i ekonomiczne, rozwijają 
działalność z wykorzystaniem funduszy 

unijnych oraz wykazują zaangażowanie 
w życiu lokalnej społeczności. Uczestnic-
two w konkursie to prestiż w branży, zaś 
bycie laureatem – ogromny sukces oraz 
świadectwo pomysłowości i kreatywno-
ści w poszukiwaniu nowych rozwiązań 
produkcyjnych.

Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza 
Wojewódzkiego w obu kategoriach ko-
misja powołana przez Dyrektora War-
mińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 
Pana Damiana Godzińskiego brała rów-
nież pod uwagę: bezpieczeństwo pracy 
oraz estetykę obejścia i otoczenia gospo-
darstwa lub firmy.

Tegoroczna Gala, podsumowująca wo-
jewódzki etap konkursu AgroLiga odbyła 
się 17 września w Hotelu Anders w Sta-
rych Jabłonkach. Podczas uroczystego 
finału organizowanego przez Warmiń-

sko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego z siedzibą w Olsztynie nie za-
brakło przemówień, gratulacji i podzię-
kowań. Zaprezentowano mistrzów i wi-
cemistrzów w kategorii rolnik i firma 
z województwa kujawsko-pomorskiego, 
mazowieckiego, podlaskiego, zachodnio-
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, 
ukazując najlepsze wzorce, dobre prak-
tyki oraz innowacyjne rozwiązania lau-
reatów. Podczas Gali wygłoszono prelek-
cję dotyczącą zarządzania w sektorze rol-
nym oraz możliwość wzrostu konkuren-
cyjności, innowacyjności oraz wprowa-
dzanie nowych rozwiązań w rolnictwie, 
którą przeprowadził dr hab. inż. Zbi-
gniew Brodziński profesor Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Gala konkursu AgroLiga tradycyjnie 
zgromadziła najlepszych przedsiębior-
czych rolników i przedstawicieli firm 
najprężniej rozwijających się, z obszaru 
rolnictwa, a także przedstawicieli insty-
tucji, które promują oraz wspierają ich 
osiągnięcia. Wśród zaproszonych gości 
nie zabrakło przedstawicieli władz na-
szego województwa, dyrektorów insty-
tucji rolniczych, przedstawicieli banków, 
firm z branży rolno-spożywczej oraz naj-
lepszych rolników z województwa war-
mińsko-mazurskiego.

Na podstawie przeprowadzonych wi-
zytacji w gospodarstwach i firmach oraz 
dostępnej dokumentacji i rozeznania ko-
misja konkursowa „AgroLiga 2020” pod-
jęła decyzję o przyznaniu następujących 
miejsc:
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Kategoria ROLNIK

Mistrz AgroLigi 2020
Dariusz Pucer wspólnie z małżon-

ką Małgorzatą prowadzą gospodarstwo 
w miejscowości Pastwiska koło Barcian 
w powiecie kętrzyńskim. Produkcja ukie-
runkowana jest na prowadzenie pasiek 
pszczelich w ilości 800 uli z czego 300 uli 
prowadzona jest certyfikowanymi meto-
dami ekologicznymi. Roczne zbiory wy-
noszą ok 40 ton. Dzięki wysokiej produkcji 
właściciele stworzyli stabilną, rozpozna-
walną produkcję miodów Pasieka Pucer, 
które prezentowane są na prestiżowych 
targach spożywczych, zarówno w kraju 
jak i za granicą. Państwo Dariusz i Małgo-
rzata Pucer to pasjonaci ekologii, na swo-
ich gruntach rolnych prowadzą uprawy 
certyfikowanymi metodami ekologiczny-
mi, a dzięki pozyskaniu funduszy unij-
nych założyli sad jabłoniowy prowadzo-
ny metodami ekologicznymi. Gospodar-
stwo uczestniczy w krajowej sieci zagród 
edukacyjnych. Dzięki temu szerzy zdoby-
tą wiedzę i doświadczenie wśród szero-
kiego grona dzieci, młodzieży i dorosłych. 

V-ce Mistrz AgroLigi 2020
Gospodarstwo Państwa Agaty i Krzysz-

tofa Niebrzydowskich położone jest 
w malowniczej miejscowości Włodowo 
w gminie Świątki w powiecie olsztyń-
skim. Głównym kierunkiem produkcji 
jest chów bydła mlecznego z nastawie-
niem na produkcję mleka w systemie rol-
nictwa ekologicznego. Oprócz produkcji 
zwierzęcej w gospodarstwie prowadzo-
na jest ekologiczna uprawa roślin, która 
opiera się na produkcji zbóż, pszenżyta, 
żyta, a także mieszanki traw z roślinami 
bobowatymi drobnonasiennymi. Obecnie 
w gospodarstwie utrzymywanych jest 
50 krów, a roczna produkcja wynosi 200 
tys. litrów mleka. Całość przekazywana 
jest do mleczarni Piątnica na specjalną li-
nię ekologiczną. Gospodarstwo obejmu-
je areał 150 ha z czego większość to łąki 
i pastwiska. W gospodarstwie organizo-

wane są szkolenia we współpracy z Uni-
wersytetem Warmińsko-Mazurskim, po-
nadto właściciele udostępniają gospodar-
stwo pod demonstracje polowe i pokazy, 
dzieląc się przy tym swoją wiedzą i do-
świadczeniem.

Kategoria FIRMA

Mistrz AgroLigi 2020
Zajazd Tusinek zlokalizowany jest tuż 

przy wjeździe na Mazury, w miejscowo-
ści Rozogi w powiecie szczycieńskim. Jest 
to firma rodzinna, której właścicielem jest 
Grzegorz Winiarek. Znakomita lokaliza-
cja oraz wieloletnie doświadczenie i po-
mysłowość gospodarzy umożliwiły stwo-
rzenie firmy, w skład której wchodzi kil-
ka gałęzi przedsiębiorstwa: restauracja ze 
sklepem farmerskim, hotel, gospodarstwo 
rolne, a także przetwórnia mleka kozie-
go i krowiego. Najbardziej rozpoznawal-
ną częścią zajazdu jest restauracja, w któ-
rej serwowane są tradycyjne regionalne 
potrawy. Przy restauracji zlokalizowany 
jest sklep farmerski, w którym można za-
kupić produkty regionalne, warzywa po-
chodzące z gospodarstwa oraz produkty 
wytworzone w przetwórni mleka kozie-
go i krowiego. W głębi alei lipowej, za re-
stauracją znajduje się część hotelowa oraz 
gospodarstwo. Na areale 39 hektarów ho-
dowane jest bydło mleczne rasy jersey, 
kozy rasy berneńskiej, kury, pawie, ba-
żanty, indyki, perliczki, króliki oraz ko-
niki polskie. Całość oferty Zajazdu Tusi-
nek jest tak zorganizowana aby zarówno 

dzieci jak i dorośli znaleźli tam unikalną 
atmosferę, dzięki której mogą wypocząć 
od codziennego zgiełku.

V-ce Mistrz AgroLigi 2020
Piekarnia-Cukiernia Marek Szabel-

ski rozpoczęła działalność w 1987 ro-
ku w Pieckach w powiecie mrągowskim 
specjalizując się w produkcji lodów. Dy-
namiczny rozwój firmy zapoczątkowa-
ło uruchomienie piekarni w 1996 roku. 
Obecnie zakład produkuje towary o tona-
żu 760 ton, na które składają się wyroby 
piekarnicze i cukiernicze. Firma wyróż-
nia się nowoczesną linią technologiczną 
oraz innowacyjnym systemem zarządza-
nia przedsiębiorstwem. Obecnie zakład 
obsługuje 180 odbiorców oraz posiada 26 
sklepów firmowych. Największą popu-
larnością wśród odbiorców cieszy się tra-
dycyjny chleb zwykły oraz żurawinowy. 
Dewizą firmy jest promowanie tego co 
zdrowe, regionalne i ekologiczne, dlate-
go jednym ze sztandarowych produktów 
jest biochleb z sokiem jabłkowym. Wła-
ściciel firmy Pan Marek Szabelski pod-
kreśla, że w swoim rzemiośle stara się 
być dobrym fachowcem aby oferowane 
produkty stale cieszyły się dobrym zain-
teresowaniem i dobrą renomą.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w Olsz-
tynie składa gratulacje i wyrazy uzna-
nia dla laureatów oraz mistrzów i wi-
cemistrzów konkursu AgroLiga z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego oraz 
życzy dalszych sukcesów, satysfakcji oraz 
mobilizacji do dalszej pracy.

Mistrzowie warmińsko-mazurskiej 
edycji konkursu AgroLiga w kategorii 
Rolnik i Firma zmierzą się ze zwycięz-
cami z innych województw na szczeblu 
krajowym. Wyniki poznamy w przy-
szłym roku. Wszystkim życzymy powo-
dzenia i cierpliwości w oczekiwaniu na 
zwycięzcę krajowego.

Za treść merytoryczną odpowiada Za-
chodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Barzkowicach.
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Podsumowanie konkursu „Najciekawsza zagroda 
mazurska z elementami architektury regionalnej”
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zorganizował konkurs pt. „Najcie-
kawsza zagroda mazurska z elementami architektury regionalnej”. Konkurs realizowany był w ramach operacji 
KSOW pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi mazurskiej” z Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

mgr inż. Aneta Długokęcka
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Konkurs skierowa-
ny był do rolników 
oraz mieszkańców 
obszarów wiejskich 
na terenie Mazur po-
siadających w swojej 
zagrodzie obiekt za-
aranżowany w cieka-

wy sposób z zachowanymi elementami 
architektury regionalnej Mazur. Celem 
konkursu była promocja i ochrona dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego 
wsi mazurskiej.

Kryteria oceny

q Charakterystyczna forma zagrody, 
stan zachowania historycznego,

q Zachowanie autentycznych elementów 
architektury regionalnej,

q Estetyka i spójność obiektu,
q Samodzielny wkład pracy,
q Inne elementy stanowiące o wyjątko-

wości obiektu.

Warunkiem udziału w konkursie by-
ło nadesłanie podpisanej karty zgłosze-
nia z opisem zagrody oraz z co najmniej 
czterema zdjęciami obiektu, ukazującymi 
obiekt z różnych perspektyw.

Przebieg konkursu

Pierwszym etapem konkursu była we-
ryfikacja nadesłanych zdjęć oraz opisów 
18 obiektów mazurskich nadesłanych 
przez jej uczestników. Do kolejnego eta-
pu wybrano 8 obiektów, które poddano 
lustracji opartej na wizji terenowej doko-
nanej przez komisję w składzie: Jolanta 
Hellis – przewodnicząca komisji, Maria 
Suszko, Aneta Długokęcka, Paulina Ka-
raszkiewicz – członkowie komisji. 

Uroczyste podsumowanie konkursu 
oraz wręczenie nagród laureatom odbyło 
się 3 września 2020 r. w Warmińsko-Ma-
zurskim Ośrodku Doradztwa Rolnicze-
go z siedzibą w Olsztynie. Zapraszamy 

do obejrzenia fotorelacji z podsumowania 
konkursu na naszej stronie www.wmodr.pl 
oraz na stronie www.olsztyn.tvp.pl.

Wszystkim laureatom serdecznie gra-
tulujemy! Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział w naszym konkursie!

I miejsce: Król Teresa i Henryk – powiat węgorzewski

II miejsce: Domalewscy Wioletta i Wiesław – powiat szczycieński
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III miejsce: Morsztyn Justyna i Dariusz – powiat gołdapski

IV miejsce: Tryk Agnieszka i Arkadiusz – powiat węgorzewski

V miejsce: Robińska Dorota – powiat nidzicki

Wyróżnienie: Cudnoch-Kaczmarczyk Marzena – powiat szczycieński (sponsor: Mazurska Izba Regionalna w Marcinkowie)

Wyróżnienie: Dickti Julita i Waldemar – powiat mrągowski (sponsor: KOWR OT w Olsztynie)
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Innowacyjne działalności pozarolnicze
Mając na celu zachęcenie rolników i innych mieszkańców wsi do korzystania z alternatywnych źródeł dochodów w go-
spodarstwach rolnych, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował 15 września br. seminarium 
internetowe pt.: „Innowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwórstwo surowców zielarskich – alter-
natywa dla małych gospodarstw rolnych”.

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

Webinarium było pierwszym etapem ope-
racji współfinansowanej ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Schematu II Po-
mocy Technicznej „Krajowa Sieć Obsza-
rów Wiejskich”.

Operacja ma na celu: ułatwić transfer 
wiedzy i innowacji w zakresie nowych roz-
wiązań w działalności pozarolniczej, uła-

twić poznanie dobrych praktyk w zakresie produkcji ziół oraz 
prezentację certyfikowanych produktów ekologicznych, dają-
cych możliwość rozwoju działalności pozarolniczej, jako alter-
natywy dla produkcji rolnej.  Operacja przyczyni się do wymia-
ny doświadczeń i budowania sieci kontaktów pomiędzy pod-
miotami zainteresowanymi prowadzeniem działalności poza-
rolniczej, w tym produkcją i przetwórstwem ziół, w zakresie 
wdrażania innowacyjnych kierunków promocji i marketingu 
certyfikowanej żywności ekologicznej i tradycyjnej.

Pan doktor Mirosław Angielczyk, właściciel firmy Ziołowy 
Zakątek, mówił na temat tajników roślin zielarskich i przy-
prawowych. Przybliżył uczestnikom seminarium interneto-
wego m. in. takie tematy jak: wykorzystanie ziół w przetwór-
stwie, produkcja ziół w Polsce i na świecie, uprawa roślin zie-
larskich, które najłatwiej i najtaniej można uprawiać, zasady 
zbioru ziół ze stanu naturalnego oraz rodzaje surowców zie-
larskich. Odpowiedział również na pytania uczestników za-
dane poprzez czat nt.: uprawy wiesiołka dwuletniego i dziwne-
go, suszenia owoców czarnego bzu i ich właściwościach prozdro-
wotnych w odniesieniu do owoców świeżych oraz ziół, które mają 
szansę uprawy i zbytu w małych gospodarstwach celem pozyska-
nia dodatkowego dochodu.

Pan Grzegorz Cetner z Centrum Doradztwa Rolniczego, od-
dział w Poznaniu, mówił w czasie swojej prelekcji między in-
nymi o: uruchomieniu działalności w małym gospodarstwie, 
przygotowaniu przedsięwzięcia, kreatywności na etapie uru-
chamiania działalności, przykładach innowacyjnych produk-
tów oraz wpływie pandemii i lockdown’u na produkty rol-
ne i rozwój wsi.

Pan Przemysław Lecyk – broker innowacji z Centrum Do-
radztwa Rolniczego, oddział w Poznaniu, omówił przykłady 
innowacyjnych działalności pozarolniczych w Polsce i w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim, zwracając uwagę na krót-
kie łańcuchy dostaw i działanie „Współpraca”.

Uczestnicy webinarium mieli możliwość wyrażenia swoich 
opinii poprzez aplikację SLIDO. W ich opinii:
n dynamika rozwoju produktów lokalnych w regionie rozwija się 

bardzo dynamicznie (45%) oraz systematycznie rośnie (55%);
n zmiany jakie zaszły w środowisku wiejskim w wyniku pan-

demii COVID-19, to głównie wzrost cen, zmniejszenie licz-
by turystów, brak miejsc pracy, a z drugiej strony brak lu-
dzi do pracy;

n rozwój produkcji zielarskiej w małych gospodarstwach w na-
szym regionie hamuje głównie brak wiedzy (47%), brak ryn-
ków zbytu (35%), brak materiału siewnego (12%) i niska do-
chodowość (6%).

Znaczący wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej gospo-
darstw rolnych ma rozwój pozarolniczej aktywności na obsza-
rach wiejskich, w tym uaktywnienie niewykorzystanych moż-
liwości oraz potencjału jaki tkwi w lokalnych środowiskach. 
Operacja, w ramach której zostało zorganizowane webinarium, 
została podzielona na dwa etapy. W drugim etapie operacji 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, planu-
je zorganizować wyjazd studyjny w 2021 roku. Zapraszamy do 
śledzenia aktualności na stronie Ośrodka wmodr.pl.

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH
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Warunki i tryb przyznawania pomocy, 
w tym szczegółowe informacje o prawach 
i obowiązkach beneficjentów, określa roz-
porządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania oraz wypłaty pomocy finansowej 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwe-

stycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1581, z późn. zm.).

Beneficjenci

O pomoc w ramach przedmiotowego naboru wniosków mo-
gą ubiegać się rolnicy lub małżonkowie rolników: 
n wykonujący lub podejmujący wykonywanie działalności w za-

kresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów 
rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego; 

n podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 
ustawy w pełnym zakresie;

n nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie 
pomocy;

n zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w ter-
minie określonym we wniosku;

n posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepi-
sów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności.

Wysokość pomocy

Pomoc dla rolniczego handlu detalicznego jest udziela-
na w formie refundacji części poniesionych kosztów kwali-
fikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji 
kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjen-
ta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie 
przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okre-
sie realizacji Programu wynosi 100 000 zł. Minimalna wyso-
kość pomocy przyznana na realizację jednej operacji opiewa 
na kwotę 10 tys. zł .

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również 
możliwość skorzystania z zaliczek na realizację operacji. Wa-
runkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego za-
bezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci jed-
nej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń, m.in. 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiadającej 100% 
kwoty zaliczki. 

Zakres przedmiotowy wsparcia

Konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającego 
wspomniane już rozporządzenie MRiRW z dnia 5 październi-
ka 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót 
nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 2409), było wyodrębnie-
nie nowej kategorii wspieranej działalności jaką jest, rozwijający 
się na obszarach wiejskich, rolniczy handel detaliczny.

W ramach przedmiotowego poddziałania do kosztów ope-
racji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
q zakupu (wraz z instalacją) 
n maszyn lub urządzeń do: magazynowania lub przygoto-

wania produktów rolnych do przetwarzania, przetwarza-
nia produktów rolnych, magazynowania produktów rol-
nych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprze-
daży, przetwarzania lub magazynowania produktów rol-
nych wyposażonych w instalacje związane z ochroną śro-
dowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

n aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do stero-
wania procesem produkcji lub magazynowania, 

n oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem 
lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania; 

n wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności 
w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych pro-
duktów rolnych przez podmioty działające w ramach rol-
niczego handlu detalicznego; 

q budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu 
połączonego z modernizacją: 
n budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, ma-

gazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryj-
nej produktów rolnych (obiektów podstawowych), 

n budynków i budowli infrastruktury technicznej związa-
nej z użytkowaniem obiektów podstawowych: 

n pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
n pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu po-

siłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służą-
cych do przechowywania produktów żywnościowych, 
w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty 
działające w ramach rolniczego handlu detalicznego. 

q przygotowania dokumentacji technicznej operacji.
Należy dodać, że koszty związane z inwestycją budowlaną 

są kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdro-
żenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, na-
tomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urzą-
dzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

Pomoc dla rolników zbywających przetworzone produkty 
rolne w ramach rolniczego handlu detalicznego
Zgodnie z opublikowanym na stronie internetowej harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przyjmowanie wniosków o pomoc finansową w ramach rolniczego 
handlu detalicznego wyznaczone zostało na październik 2020 roku.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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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 klimatycz-
nych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

7.05 – 31.08.2020 r.
2021 r. – nabór ciągły

po ogłoszeniu

2.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje 
mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źró-
deł 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 
gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie

21.02 – 20.07.; paźdz. 2020 r.
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” 19.06 – 17.08.; 9.10 – 30.11.2020 r.
maj 2021 r. **, paźdz. 2021 r.**

9.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i ka-
tastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

19.03 – 17.06.2020 r.
wrzesień 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 ope-
racji „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.**

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 wiej-
skich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF październik 2020 r.**

14.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór nieobejmu-
jący rolników

27.02 – 27.03.2020 r.

15. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ ope-
racji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych wrzesień 2020 r.

16.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór dla rolni-
ków wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu deta-
licznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności go-
spodarczej 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 13.10.2020 r.

19. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” do 14 września 2020 r.

20. Działanie „Współpraca”
13.01 – 12.03.2020 r.
29.06 – 24.07.2020 r.
październik 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”

wrzesień 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 pielę-
gnacyjna i premia zalesieniowa

15.03 – 15.06.2020 r.
15.03 – 15.05.2021 r.

24. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

25. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

26. Działanie „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczegól-
nymi ograniczeniami (ONW)”

27. Działanie „Dobrostan zwierząt” – ważne terminy poniżej

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 za-
lesienie

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 po-

przedniego 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 odby-
wać ze środków okresu programowania 2021-2027.

Ważne terminy dla rolników – działanie: „Dobrostan zwierząt”
Pakiet 2. Dobrostan krów – wypas w terminach: 
n od dnia 1 kwietnia do dnia 15 października 2020 r. 

 – w przypadku gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia;
n od dnia złożenia wniosku do dnia 15 października 2020 r. 

 – w przypadku gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia. 

Wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas co najmniej przez 120 dni

W gospodarstwie realizującym wariant 2.1 wymagane jest wypasanie krów mlecznych na zadeklarowanych we wniosku 
o przyznanie płatności trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne ro-
śliny pastewne. W ww. okresie rolnik zobowiązał się do prowadzenia rejestru wypasu krów mlecznych, na formularzu 
udostępnionym przez Agencję, w którym w odniesieniu do każdej krowy mlecznej wskazuje się dni, w których dana kro-
wa była wypasana, oraz dni, w których nie była wypasana, wraz ze wskazaniem przyczyn jej niewypasania.

Rejestr wypasu (formularz P-1/622) należy złożyć do Biura Powiatowego ARiMR
w terminie od 16 października do 31 października br. (pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej, jako zmiana do wniosku).

Wariant 2.3 Dobrostan krów mamek – wypas co najmniej przez 140 dni

W gospodarstwie realizującym wariant 2.3 wymagane jest wypasanie bez uwięzi wszystkich utrzymywanych w gospo-
darstwie rolnym krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie 
użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, 
na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne.

Oświadczenie o zapewnieniu wypasu (formularz O-1/622) należy złożyć do Biura Powiatowego ARiMR
w terminie od 16 października do 31 października br. (pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej, jako zmiana do wniosku).
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Podsumowanie XI edycji Konkursu Fotograficznego
„Rolnictwo to moja pasja”
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, zorganizował 
kolejną już XI edycję konkursu fotograficznego Rolnictwo to moja pasja. Konkurs trwał od 13 lipca do 30 sierpnia, 
wyłonienie laureatów odbyło się natomiast 4 września. Do udziału w konkursie zgłosiło się 12 osób, które nadesłały 
łącznie 69 fotografii. Serdecznie gratulujemy naszym zwycięzcom.

mgr Joanna Zarucka
Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Celem konkursu by-
ło pokazanie uroków 
rolnictwa warmiń-
sko-mazurskiej wsi 
oraz dobrych prak-
tyk w zakresie bez-
pieczeństwa i higie-
ny pracy w gospo-

darstwie rolnym. Fotografie zostały oce-
nione w trzech kategoriach: bezpieczna 
zagroda, zwierzęta gospodarskie, bez-
pieczna praca na wsi.

Komisja oceniła 69 fotografii, zgło-
szonych przez 12 osób. W kategorii bez-
pieczna zagroda zostało poddane oce-
nie – 19 fotografii, w kategorii zwierzę-
ta gospodarskie – 30 fotografii, w kate-
gorii bezpieczna praca na wsi – 20 fo-
tografii. 

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: 

q Joanna Zarucka – WMODR z siedzi-
bą w Olsztynie.
Członkowie:

q Monika Hodór – WMODR z siedzibą 
w Olsztynie,

q Mirosław Fesnak – WMODR z siedzi-
bą w Olsztynie,

q Aleksandra Kasińska – przedstawiciel 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
w Olsztynie,

q Tomasz Nowalski – młodszy specjali-
sta KRUS Oddział Regionalny w Olsz-
tynie.
Komisja biorąc pod uwagę oryginal-

ność, jakość i wyjątkowość nadesłanych 
fotografii dokonała wyboru zwycięzcy 
Konkursu. W poszczególnych katego-
riach zwyciężyli:

q Bezpieczna zagroda – Grzegorz Ław-
rynowicz „Nuda, nuda, nuda”,

q Zwierzęta gospodarskie – Monika 
Kreczko „Limousine uśmiecha się”,

q Bezpieczna praca na wsi – Agnieszka 
Gajowiecka „BHP przede wszystkim”.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom 
za udział w Konkursie oraz gratulujemy 
zwycięzcom. Dziękujemy również naszym 
sponsorom, dzięki, którym laureaci otrzy-
mali cenne nagody. Firmie Wipasz, So-
wul & Sowul, Bankowi BGK, Krajowemu 
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Warmiń-
sko Mazurskiej Izbie Rolniczej, Okręgowe-
mu Inspektoratowi Pracy, Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz Główne-
mu Urzędowi Statystycznemu w Olszty-
nie za ufundowanie nagród. Zapraszamy 
na kolejną edycję w 2021 roku.
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47

porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

q Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności. Dz.U. z 2020 r., poz. 1440. 
Ustawa weszła w życie z dniem 25 sierpnia 2020 r. 

q Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii. Dz.U. z 2020 r., poz. 1503. Ustawa we-
szła w życie z dniem 1 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

q z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na ope-
racje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kry-
zysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczaso-
we wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem 
związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 1467. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 28 sierpnia 2020 r. 

q z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje od-
twarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przy-
wracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyni-
ku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycz-
nych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 1530. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 5 września 2020 r. 

q z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 1555. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 września 2020 r. 

q z dnia 9 września 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie 
dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie 
podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej. Dz.U. z 2020 r., poz. 
1570. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 12 września 2020 r. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. z 2020 r., poz. 1371.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt. Dz.U. z 2020 r., poz. 1421.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o lasach. Dz.U. z 2020 r., poz. 1463. 

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 
sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
terminów przekazywania informacji przez grupy producen-
tów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owo-
ców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owo-
ców i warzyw. Dz.U. z 2020 r., poz. 1499 r. 

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
1 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadze-
niaki. Dz.U. z 2020 r., poz. 1579. 

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 
sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajo-
wego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie. M.P. z 2020 r., poz. 741.

q Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wysokości mie-
sięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r. M.P. z 2020 r., poz. 791.

q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finan-
sowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodar-
stwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt ma na celu wprowadzenie 
uproszczeń dla podmiotów wnioskujących o wsparcie oraz 
dostosowanie przepisów rozporządzenia do ustawy z dnia 
16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 695, z późn.zm.) wprowadzonej w związ-
ku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.) w związku z za-
każeniami wirusem SARS-CoV-2.

q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie określenia jednorazowego 
odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rol-
niczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. 

q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finan-
sowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój 
usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwesty-
cji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Tłuszcze ze względu na swoją kaloryczność wynoszącą 9 kcal/g są podstawowym składnikiem energetycznym poży-
wienia. Są one również niezbędne do utrzymania prawidłowych procesów życiowych poprzez dostarczanie niezbęd-
nych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) oraz wspomaganie przyswajania witamin A, D, E i K rozpuszczal-
nych w tłuszczach. Ponadto tłuszcz jest najlepszym nośnikiem smaku, który wydobywa i podkreśla walory wielu potraw 
począwszy od zwykłej kanapki posmarowanej masłem lub jak kto woli margaryną.

Katarzyna Ostrowska 
Główny Specjalista w Wydziale Kontroli WIJHARS w Olsztynie

Masło czy margaryna? 
Tłuszcze do smarowania przeznaczone do spożycia przez ludzi

Najstarszym zna-
nym tłuszczem do 
smarowania pieczy-
wa jest masło. Masło 
to produkt wysoko-
tłuszczowy otrzy-
mywany wyłącznie 
z mleka w wyniku 

zmaślania śmietanki pasteryzowanej nie 
ukwaszonej lub ukwaszonej (śmietany). 
Zarówno śmietanka, jak i śmietana prze-
znaczone do wyrobu masła powinny za-
wierać co najmniej 25-35% tłuszczu. 

Z uwagi na sezonowe zmiany inten-
sywności barwy tłuszczu mlecznego 
w celu otrzymania typowej barwy ma-
sła możliwe jest stosowanie w produkcji 
masła wytwarzanego z mleka krowiego 
barwników naturalnych, jakimi są karo-
teny (E 160a). Z kolei do produkcji ma-
sła owczego czy koziego przepisy roz-
porządzenia nr 1333/2008 (rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w spra-
wie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 
31.12.2008, str. 16 ze zm.) nie przewidują 
dodatku barwników. 

W XIX wieku zostały opracowane 
technologie zamienników masła, czy-
li margaryn i miksów. Obecnie na ryn-
ku obserwuje się nowatorskie produk-
ty tłuszczowe, łączące w sobie zarówno 
pewne cechy masła jak i margaryny pro-
dukowane z tych dwóch rodzajów tłusz-
czu, ale w różnych proporcjach. Aby za-
pewnić walory dietetyczne producenci 
wprowadzają coraz to nowe technolo-
gie wytwarzania tłuszczów konsump-
cyjnych o składzie pozytywnie wpływa-
jącym na zdrowie. Początkowo tłuszcze 
do smarowania, otrzymywano głównie 
z surowców zwierzęcych jak łój wołowy, 
wieprzowy czy drobiowy, które następ-
nie mieszano z mlekiem i wodą w pro-
cesie emulgacji. W XX wieku gdy po-
jawiły się doniesienia naukowe o nie-

korzystnym oddziaływaniu tłuszczów 
zwierzęcych na zdrowie, zwłaszcza na 
układ sercowo-naczyniowy nastąpił 
zwrot w produkcji tłuszczów do sma-
rowania poprzez ograniczenie stosowa-
nia tłuszczów zwierzęcych i zastąpienie 
ich tłuszczami roślinnymi. 

Współcześnie tłuszcze do smarowa-
nia to szeroka kategoria produktów wy-
soko przetworzonych produkowanych 
z udziałem olejów oraz tłuszczów roślin-
nych m.in. słonecznikowego, rzepakowe-
go, sojowego czy palmowego. Oprócz ko-
rzyści jakie płyną ze spożycia tych tłusz-
czów w postaci dużej dawki dostarczanej 
energii czy uzupełnienia witamin roz-
puszczalnych w tłuszczach są one często 
źródłem niepożądanych kwasów tłusz-
czowych trans, dodatków do żywno-
ści takich jak emulgatory czy substancje 
konserwujące.

Do niedawna powszechnie stosowa-
na technologia otrzymywania tłuszczów 
do smarowania z użyciem olejów roślin-
nych w formie płynnej opierała się głów-
nie na ich utwardzaniu poprzez uwodor-
nienie. Proces ten prowadzi do znacz-
nych zmian w składzie olejów roślin-
nych poprzez spadek zawartości kwa-
sów tłuszczowych wielonienasyconych 
(w tym ważnych dla organizmu czło-
wieka NNKT), witamin, przy jednocze-
snym wzroście zawartości kwasów tłusz-
czowych nasyconych oraz wpływa na 
powstanie izomerów trans (TFA – ang. 
Trans Fatty Acids, tłuszcze trans).

Po udowodnieniu negatywnego wpły-
wu tłuszczów trans na zdrowie, które 
m.in. podwyższają poziom „złego” chole-
sterolu LDL, a obniżają poziom „dobrego” 
HDL, prowadzą do insulinoodporności 
przemysł coraz rzadziej korzysta z metod 
otrzymywania tłuszczów stałych w pro-
cesie uwodornienia i dobrej jakości tłusz-
cze do smarowania są ich już pozbawione. 
Obecnie pożądane właściwości fizyczne 
tłuszczów jak między innymi postać sta-
ła w temperaturze pokojowej są osiągane 
poprzez zastosowanie większego udziału 
tłuszczów nasyconych pochodzących z ro-
ślin (oleju palmowego lub kokosowego). 

Definicje poszczególnych grup towaro-
wych tłuszczów do smarowania dostęp-
nych na rynku spożywczym znajdują się 
w rozporządzeniu Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. usta-
nawiające wspólną organizację rynków pro-
duktów rolnych oraz uchylające rozporządze-
nia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. 
U. L 347 z 20.12.2013, str. 671 ze zm.).

Tłuszcze mleczne

Produkty w formie stałej, miękkiej 
emulsji, zasadniczo typu woda w oleju, 
pozyskiwane wyłącznie z mleka lub nie-
których przetworów mlecznych. Dodawa-
ne mogą być jednak także inne substancje 
niezbędne do ich produkcji, pod warun-
kiem że nie są one używane w celu zastą-
pienia – w całości ani w części – jakichkol-
wiek składników mleka. Kategoria ta obej-
muje produkty takie jak:
q Masło – zawiera nie mniej niż 80% 

i mniej niż 90% tłuszczu mlecznego, 
nie więcej niż 16% wody i nie więcej niż 
2% suchej masy beztłuszczowej mleka.

q Masło o zawartości trzech czwar-
tych tłuszczu – produkt zawierający 
nie mniej niż 60% i nie więcej niż 62% 
tłuszczu mlecznego.
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q Masło półtłuste – zawiera nie mniej 
niż 39% i nie więcej niż 41% tłuszczu 
mlecznego.

q Tłuszcz mleczny do smarowania X% 
– produkt zawierający następujące ilo-
ści tłuszczu mlecznego:
- poniżej 39%,
- powyżej 41% i poniżej 60 %,
- powyżej 62% i poniżej 80 %.

Tłuszcze

Produkty w formie stałej, miękkiej 
emulsji, zasadniczo typu woda w ole-
ju, pozyskiwane ze stałych lub płyn-
nych tłuszczów roślinnych lub zwierzę-
cych nadających się do spożycia przez 
ludzi, o zawartości tłuszczu mleczne-
go nie większej niż 3% zawartości tłusz-
czu. W kategorii tej znajdziemy produk-
ty takie jak:
q Margaryna – produkt otrzymywany 

z tłuszczów roślinnych lub zwierzę-
cych i zawierający nie mniej niż 80% 
i mniej niż 90% tłuszczu.

q Margaryna o zawartości trzech 
czwartych tłuszczu – otrzymywana 
z tłuszczów roślinnych lub zwierzę-

cych i zawierający nie mniej niż 60% 
i nie więcej niż 62% tłuszczu.

q Margaryna półtłusta – produkt otrzy-
mywany z tłuszczów roślinnych lub 
zwierzęcych i zawierający nie mniej 
niż 39% i nie więcej niż 41% tłuszczu.

q Tłuszcze do smarowania X% – pro-
dukt otrzymywany z tłuszczów ro-
ślinnych lub zwierzęcych i zawierają-
cy następujące ilości tłuszczu:
- poniżej 39%,
- powyżej 41% i poniżej 60 %,
- powyżej 62% i poniżej 80 %.

Tłuszcze złożone z produktów
roślinnych lub zwierzęcych

Produkty w formie stałej, miękkiej 
emulsji, zasadniczo typu woda w ole-
ju, pozyskiwane ze stałych lub płyn-
nych tłuszczów roślinnych lub zwierzę-
cych nadających się do spożycia przez 
ludzi, zawierające od 10% do 80% tłusz-
czu mlecznego w całkowitej zawartości 
tłuszczu. 
q Miks (mix) tłuszczowy – zawierają-

cy nie mniej niż 80% i mniej niż 90% 
tłuszczu.

q Miks (mix) o zawartości trzech czwar-
tych tłuszczu – zawierający nie mniej 
niż 60% i nie więcej niż 62% tłuszczu.

q Miks (mix) tłuszczowy półtłusty – 
zawierający nie mniej niż 39% i nie 
więcej niż 41% tłuszczu.

q Miks (mix) tłuszczowy do smarowa-
nia X% – zawierający następujące ilo-
ści tłuszczu:
- poniżej 39%,
- powyżej 41% i poniżej 60%,
- powyżej 62% i poniżej 80%.

Szeroki asortyment występujących 
obecnie na rynku tłuszczów przeznaczo-
nych do smarowania pieczywa może nie-
stety utrudnić podjęcie decyzji o jego wy-
borze. Należy jednak pamiętać, że tłuszcze 
te różnią się między sobą nie tylko cecha-
mi sensorycznymi, ale przede wszystkim 
składem chemicznym, a w rezultacie ma-
ją różną wartość odżywczą i zdrowotną. 
Przygotowując posiłki w domowym zaci-
szu warto sięgać po produkty niskoprze-
tworzone jak masło czy oleje tłoczone na 
zimno. Czytajmy zatem etykiety i wybie-
rajmy mądrze te produkty, przy których 
człowiek za dużo nie manipulował…

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Publikacje dostępne u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego
oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
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Udział rolnictwa w strukturze gospodarki narodowej, w miarę rozwoju gospodar-
czego, zmniejsza się na rzecz sektorów pozarolniczych, głównie przemysłu i usług. 
Produkcja żywności jest w coraz szerszym zakresie realizowana nie tylko przez samo 
rolnictwo. Zmiany te wynikają przede wszystkim ze zmieniającej się roli sektora żyw-
nościowego w gospodarce, ponieważ funkcje (produkcyjne i poza produkcyjne) rolnic-
twa dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska przyrodniczego wymagają ścisłych 
interakcji tego sektora z pozostałymi działami gospodarki. Ponadto zmienność poda-
ży i cen produktów rolnych jest większa niż w przypadku innych produktów na rynkach 
światowych, co zostało spotęgowane przez procesy globalizacyjne.

Zjawiska te mają miejsce pomimo znacznego wzrostu produkcji rolniczej, którego 
podstawowe i tradycyjne czynniki zostały zastąpione przez środki produkcji pochodze-
nia przemysłowego oraz postęp biologiczny (np. nowe wydajniejsze odmiany roślin i 
rasy zwierząt gospodarskich). Jednakże procesy te nie oznaczają spadku roli sektora 
żywnościowego w rozwoju społeczno-gospodarczym, a wręcz uwidaczniają koniecz-
ność wspomagania przez państwo jego procesów rozwojowych.

Rolnictwo jest bardzo istotne dla witalności obszarów wiejskich, ponieważ przynosi 
dochody ludności mieszkającej na wsi, a także ma wpływ na kreowanie i zachowanie 
kultury oraz tradycji. Mimo spadku udziału rolnictwa w tradycyjnie pojmowanej struktu-
rze społeczno-ekonomicznej, ważność rolnictwa nie tylko nie zmniejsza się, lecz wzrasta 
dzięki dobrom i usługom ekosystemowym i społecznym dostarczanym przez rolnictwo.

Rośnie znaczenie rolnictwa w zapewnianiu bezpieczeń-
stwa żywnościowego, ponieważ współczesne rozumienie te-
go zagadnienia obejmuje dostarczanie nie tylko dużej ilości 
produktów, ale także produktów o wysokiej jakości i wytwarza-
nych w przyjazny dla środowiska sposób. Rośnie także zna-
czenie rolnictwa w produkcji energii i dostarczaniu surowców 
dla przemysłu.
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Do grona zagród edukacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego w ostatnim czasie dołączyły dwa gospodarstwa, 
w których dzieci jak i młodzież mają możliwość zapoznania się z magicznym światem pszczół czy też specyfiką działal-
ności rolniczej. Na terenie Warmii, Mazur i Powiśla jest 21 takich miejsc, natomiast w skali całego kraju nieco ponad 280.

mgr inż. Renata Kierska 
p.o. Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Z miłości do pszczół, z pasji do edukacji

Zagrody edukacyj-
ne to idealne miej-
sce, by poznać wieś 
od podszewki, na-
uczyć się piec chleb 
czy też zobaczyć na 
własne oczy zwierzę-
ta. Przedsięwzięcie to 

jest nowym, obiecującym kierunkiem po-
zarolniczej działalności gospodarczej dla 
rolników i mieszkańców wsi, gdyż stano-
wić może dodatkowe źródło dochodu. Go-
spodarstwa edukacyjne są mostem łączą-
cym miasto z wsią, umożliwiają pogłębia-
nie wiedzy z zakresu produkcji żywności 
oraz promują tradycję i kulturę ludową. 

Poniżej przedstawiamy miejsca cha-
rakteryzujące się bogatą i różnorod-
ną ofertą edukacyjną oraz rekreacyjną 
a pobyt w nich prócz wypoczynku nie-
sie ze sobą kreatywne i pełne inspiracji 
doświadczenia.

Pszczółka Nauka i zabawa w lesie

Magdalena Łupaczewska
Lubstynek 25, 14-260 Lubawa
tel. 513 176 560, 
www.pszczolkawlesie.com
e-mail: kontakt@pszczolkawlesie.com

Zagroda edukacyjna położona na tra-
sie Lubawa – Pawłowo w malowniczym 
otoczeniu lasów, wśród których drogę 
do miejsca gdzie aktywnie można spę-
dzić czas wskazuje Pszczółka. Właści-
cielka gospodarstwa, realizując progra-
my edukacyjne zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych pokazuje jak wygląda pra-
ca rolnika, stolarza czy też pszczelarza. 
Tematyka i różnorodność technik po-
zwala na dostosowanie zajęć nawet dla 
grup przedszkolnych. Pieczenie pierni-
ków, chleba, zbudowanie własnego dom-
ku dla owadów czy innych zwierząt to 

tylko niektóre z zajęć jakie czekają na od-
wiedzających. Dzieci mając do dyspozy-
cji m.in. kuchnię błotną, urządzenia do 
przelewania wody, ścieżkę sensoryczną 
czy też boisko do gry w piłkę siatkową 
i nożną chętnie spędzają czas na świe-
żym powietrzu. W zagrodzie prócz zwie-
rząt gospodarskich przy odrobinie szczę-
ścia można również spotkać sarny, danie-
le, wiewiórki czy też muflony.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
n Dzień z Pszczółką
n Ginące zawody – stolarz
n Lato w szkle zamknięte
n Od miodu do piernika
n Od ziarenka do bochenka
n Skarby lasu

Zagroda Edukacyjna
Warmińska Pszczoła

Andrzej Maziec
Purda 124a, 11-030 Purda
tel. 505 233 582
www.mazuryagroturystyka.com.pl, 
e-mail: warminska.pszczola@wp.pl

Zagroda Edukacyjna Warmińska 
Pszczoła zlokalizowana jest na pograniczu 
Warmii i Mazur w miejscowości Purda. 
Dla zainteresowanych magicznym świa-

tem przyrody i pszczół właściciele snują 
opowieści na temat miodu zarażając pa-
sją przyszłych pszczelarzy. Zajęcia edu-
kacyjne prowadzone są na terenie gospo-
darstwa z wykorzystaniem ścieżki edu-
kacyjnej, której tematem przewodnim jest 
pszczelarstwo. Grupy odwiedzające zagro-
dę poznają zasady bezpiecznego zachowa-
nia w gospodarstwie pasiecznym jak rów-
nież zapoznają się z wyposażeniem i funk-
cjonowaniem pracowni pszczelarskiej. Za-
równo dzieci jak i osoby dorosłe mogą 
własnoręcznie wykonać małe arcydzieła 
z wosku, poczuć zapach miodu i propo-
lisu, a korzystając z ula demonstracyjne-
go podejrzeć życie rodziny pszczelej oraz 
usłyszeć ich „codzienne pszczele rozmo-
wy”. Nieodłącznym elementem zajęć jest 
degustacja miodów, zaś dodatkową atrak-
cję stanowi domek do apiterapii.

Programy edukacyjne realizowane 
w gospodarstwie:
n Dla kogo kwitną kwiaty?
n Do pszczoły jak do lekarza?
n Magiczny Świat Pszczół
n Początkujący pszczelarz
n Zostań pszczelim bohaterem

Wszystkich zainteresowanych złoże-
niem wizyty w zagrodach edukacyjnych 
województwa warmińsko-mazurskiego 
polecamy stronę internetową www.zagro-
da-edukacyjna.pl, bądź broszurę pn. Zagro-
dy edukacyjne Warmii, Mazur i Powi-
śla, wydaną przez Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzi-
bą w Olsztynie, któ-
ra jest do pobrania na 
stronie www.wmodr.
pl, w zakładce wy-
dawnictwa/broszury 
i ulotki.
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SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

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

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”

Operacja ma na celu:
n Wymianę wiedzy i dobrych praktyk wdrażania innowacyjnych 

rozwiązań marketingowych w zakresie promocji i dystrybucji 
produktów lokalnych przyczyniającą się do rozwoju krótkich 

łańcuchów dostaw dzięki wykreowaniu wizerunku ich marki.
n Nawiązywanie sieci kontaktów i współpracy pomiędzy 
producentami rolnymi, przetwórcami żywności, lokalnymi 
liderami, przedstawicielami Lokalnych Grup Działania, 
jednostek naukowych oraz doradztwa rolniczego. 

Operacja przyczyni się do: 
n Wymiany i wzrostu poziomu wiedzy na temat korzyści 

płynących z budowania sieci kontaktów i zawiązywania 
partnerstw na rzecz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań 

marketingowych w zakresie promocji i dystrybucji produktów 
lokalnych na rzecz rozwoju krótkich łańcuchów dostaw oraz 

obszarów wiejskich.

informuje, że w ramach

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Plan Operacyjny na lata 2020-2021 realizuje operację pn.

Innowacje marketingowe
w kreowaniu wizerunku marki lokalnej



Wrzesień i paździer-
nik to czas, kiedy 
pojawia się najwię-
cej grzybów, jednak 
nie wiedząc gdzie 
ich szukać można 
stracić dużo czasu 
bez gwarancji znale-

zienia. Wobec tego gdzie i kiedy należy 
szukać grzybów?

Kalendarz grzybiarza

q Borowiki – od lipca do października 
(pełnia tworzenia owocnika przypada 
na wrzesień i październik).

q Podgrzybki – od czerwca do listopa-
da (pełnia tworzenia owocnika przy-
pada na wrzesień i październik).

q Maślaki – od czerwca do październi-
ka (pełnia tworzenia owocnika przy-
pada na wrzesień).

q Gąski – od września do listopada (peł-
nia tworzenia owocnika przypada na 
październik i listopad).

q Kurki – od czerwca do listopada (peł-
nia tworzenia owocnika przypada na 
sierpień, wrzesień i październik).

q Rydze – od lipca do listopada (pełnia 
tworzenia owocnika przypada na sier-
pień, wrzesień i październik).

q Koźlarze – od lipca do października 
(pełnia tworzenia owocnika przypada 
na sierpień i wrzesień).

q Kanie – od czerwca do listopada (peł-
nia tworzenia owocnika przypada na 
wrzesień i październik).

q Opieńki – od września do listopada 
(pełnia tworzenia owocnika przypada 
na październik).

W polskich lasach jako pierwsze za-
zwyczaj pojawiają się pieprzniki jadal-
ne, czyli tak zwane kurki. Sezon na nie 
rozpoczyna się od czerwca i trwa do 
października. Można je spotkać głów-
nie w siedliskach borowych, gromadnie 
ukryte pod mchem lub stertą liści. Ży-
ją w symbiozie z sosną i świerkiem, ale 
można je znaleźć również w pobliżu bu-
ku, grabu oraz dębu. Mają charaktery-
styczną rdzawożółtą barwę oraz wypu-
kłe kapelusze. Innym popularnym grzy-

bem w naszych lasach jest prawdziwek 
czyli, borowik szlachetny. Występuje 
głównie w lasach iglastych, ale można 
go spotkać również w lasach mieszanych 
i liściastych. Jego kapelusz jest zazwyczaj 
barwy białej oraz piaskowej. Z czasem 
staje się brązowy.

q Rydze spotkamy w lasach iglastych, 
w których dominują sosny, świerki 
i jodły.

q Podgrzybki rosną na leśnych polach ja-
gód, lubią podłoże trawiaste z wilgot-
nym poszyciem.

q Siwe i żółte gąski znajdziemy zagrze-
bane w piasku lasów sosnowych.

q Koźlarze znajdziemy pod topolami, 
brzozami, osikami i grabami, na zbo-
czach i w parowach.

q Maślaki najczęściej rosną w trawach 
i lasach iglastych, zwłaszcza pod mo-
drzewiami.
Wybierając się do lasu uważajmy na 

grzyby trujące i niejadalne. Często po-
wodują one zaburzenia żołądkowo-jelito-
we. Przede wszystkim grzyby śmiertelnie 
trujące jak np. muchomor sromotnikowy 
czy piestrzenica kasztanowata, których 
zjedzenie prowadzi do uszkodzeń i nie-
wydolność wątroby, nerek i śledziony, co 
w konsekwencji doprowadza do śmier-
ci, powinny zwrócić naszą uwagę. Jeżeli 
pojawia się cień wątpliwości najlepiej po-
zostawić go na swoim miejscu. Jak wo-
bec tego odróżnić kurkę od lisówki po-
marańczowej? Lisówka pomarańczowa 
ma ciemniejszy owocnik i gęstsze blasz-
ki, natomiast kurki mają grube blaszki 
o nieregularnej formie i łososiowej bądź 
żółtej barwie. Częste pomyłki zdarzają się 
również w przypadku goryczaka żółcio-
wego mylonego z borowikiem szlachet-
nym. Potocznie zwany „szatan” jest bla-
doróżowy a jadalny borowik biały lub 
żółty. Najprostszym sposobem jest ode-
rwanie fragmentu grzyba i sprawdzenie 
czubkiem języka jego smaku. Grzyb tru-
jący będzie charakteryzować się gorzkim, 
cierpkim smakiem.

Gdy idziemy do lasu pamiętajmy, że ła-
two można w nim zabłądzić. Przed wy-
cieczką koniecznie należy spojrzeć na ma-

pę oraz zaplanować trasę zgodną ze swo-
imi możliwościami. Zawsze informujmy 
najbliższych dokąd się wybieramy i po-
dajmy orientacyjną godzinę powrotu. Le-
śną wędrówkę planujmy tak, aby wyjść 
z lasu przed zmierzchem. Niezbędnym 
wyposażeniem powinien być nie tylko 
kosz i nóż do wycinania grzybów, ale 
również naładowany telefon komórko-
wy. Pamiętajmy również o odpowiednim 
ubiorze, czyli zakrytych wysokich butach 
oraz ochronie głowy w postaci czapki, ka-
pelusza bądź chustki. Po każdej wizycie 
w lesie należy dokładnie sprawdzić czy 
nie ma kleszczy na ciele.

Podczas wizyty w lesie należy pamię-
tać o kilku regułach:
q Zbierając grzyby, których się nie zna 

należy zabrać ze sobą fragment grzyb-
ni i sprawdzić w atlasie grzybów czy 
są jadalne.

q Nie powinno się zbierać starych oraz 
małych grzybów ani tych, które zo-
stały nadgryzione przez zwierzęta lub 
wyrwane z ziemi.

q Będąc początkującym grzybiarzem nie 
zbieraj ich samodzielnie.

q Najlepiej zjeść grzyby tego samego 
dnia, kiedy zostały zerwane, ponie-
waż szybko się psują.

q Nigdy nie jedz surowych grzybów.
q Zbieraj grzyby do koszyków lub po-

jemników przepuszczających powie-
trze. Nie używaj foliowych reklamó-
wek – grzyby szybko się w nich psu-
ją, co grozi zatruciem.

q Będąc początkującym grzybiarzem 
zbieraj tylko grzyby rurkowe. W tej 
grupie nie ma grzybów śmiertelnie 
trujących, więc ryzyko zatrucia jest 
dużo mniejsze niż w przypadku grzy-
bów blaszkowych.

Źródła:
- https://biokurier.pl/jedzenie/wiesz-co-

-jesz/grzyby-z-polskich-lasow-poznaj-5-
najcenniejszych-darow-jesieni/

- https://www.ekologia.pl/wiedza/grzyby/
- https://www.gospodarz.pl/aktualnosci/z-

-zycia-instytucji/jesienne-grzybobranie.
html

- https://grzyby.pl/

Polska jesień to koncert nie tylko kolorów ale również smaków. Jeżeli na zewnątrz jest ciepło i pada deszcz, las naj-
prawdopodobniej obdarzy nas bogactwem skarbów. Kiedy więc warto wyruszyć na grzybobranie i kiedy szukać po-
szczególnych gatunków grzybów?

mgr inż. Joanna Bendyk 
Starszy Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Jesienne grzybobranie
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
n Kupię prasę kostkującą, gm. Świątki. Tel. 516 168 355
n Opryskiwacz pilmet 2-1012 1000L, belka 12 metrowa hydraulicz-

nie unoszona i opuszczana z mechaniczną stabilizacją, rozwad-
niacz boczny i zbiornik wody do płukania opryskiwacza. Koń-
cówki 03 ceramiczne, dwie pompy 140, głowice 4-pozycyjne, ate-
stacja 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, sto-
doła, 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% spraw-

ny, cena 1990zł. Tel. 601 392 805; 785 392 805.
n Działkę o powierzchni 1,00 ha w miejscowości Bobrowiec, gmi-

na Braniewo. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 678 540.
n Jarlice z dopłatami rasy kamieniecka długowełnista.Józef Nie-

ścior, 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). Ist-
nieje możliwość kupna samego siedliska (budynki) usytuowane 
na pow. gruntów od 0,90 ha do 1,36 ha (jedna bądź dwie dział-
ki 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 doku-
mentacja opony oryginał przód 70% tył 90% szerokie ogumie-
nie komplet obciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap. 
Tel. 600 096 165.

n Dużą przyczepę kempingową dwuosiową, ciągnik Same Anta-
res II 130 KM Turbo. Rok produkcji 2000. Ciągnik cały w ory-
ginale, 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 na-
pędem; 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, zare-
jestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zare-
jestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwu-
osiową, 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 zawiesza-
ne 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 bu-
dynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgod-
nienia. 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), Te-
tra, Mesa, Bangkok, Leghorn (maj). Drób wodny: pisklęta, 
kaczki: pekin francuski, kaczka piżmowa, gęś kołudzka (ma-
rzec – 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, wia-
ty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.

n Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie sta-
cje paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ści-
nacz 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, piaskar-
ka, stal nierdzewna. Gwarancja 5 lat. Okazja! Model 2018. Pro-
ducent, 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 Zatrudnię kombajnistę na żniwa z noclegiem. Tel. 790 318 118.
n Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formow-

nicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.
n Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siew-

nik 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 Ur-
sus, 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.

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

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

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

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

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

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

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  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto 

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto

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

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

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 31 października 2020 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
 1. Jedna z metod renowacji użytków zielonych
 2. Postać z „Wesela” Wyspiańskiego
 3. Mogą być także ścierniskowe
 4. Stolica Wielkopolski 
 5. Kolejny etap po mechanizacji
 6. Dokładność
 7. Z nią po mleko
 8. Wincenty – przedwojenny premier
 9. Ogórek w occie
10. Sadysta, morderca
11. Miejscowość nazywana Stolicą Bocianów
12. Odnóża ośmiornicy
13. Jednostka prędkości dźwięku
14. Wytwarzane z mleka
15. Szkolili się tam dawniej agrolotnicy
16. Donosiciel inaczej
17. Norwegia, Szwecja i Finlandia
18. „Żniwa” w lesie
19. Potocznie odpoczynek, luz
20. Odgłos „myszy”
21. Wyspa – nazwa rasy krów
22. Brzeg
23. Dawniej lodówka na wsi

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.



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

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

realizuje operację pt.

ORGANIZACJA SEMINARIUM
„INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU

STADEM BYDŁA MLECZNEGO”

Główny cel operacji
q Transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat najnowszych rozwiązań w zakresie chowu i ho-

dowli bydła mlecznego, podnoszenia efektywności stada, zdrowotności i parametrów genetycz-
nych odpowiedzialnych za wyhodowanie wysokomlecznych sztuk.
Uczestnicy seminarium 

q Hodowcy bydła mlecznego, w tym hodowcy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oraz producenci rolni, 
doradcy rolniczy, mieszkańcy obszarów wiejskich.
Program seminarium 
10.00-10.30 – Rejestracja uczestników (lista obecności, materiały seminaryjne)
10.30-11.00 – Rozpoczęcie seminarium (przywitanie uczestników, przedstawienie celu spotkania, 
            sprawy organizacyjne)
11.00-14.30 – Wykłady:

• Zastosowanie innowacyjnych technologii w produkcji pasz objętościowych – wzrost 
    rentowności i konkurencyjności gospodarstw

• Zadbać o rozród – skuteczne zacielenie gwarantem opłacalnej  produkcji  
• Zarządzanie żywieniem a utrzymanie wysokiej wydajności stada krów mlecznych 
• Nowe rozwiązania w pełni zrobotyzowanej oborze – poprawa dobrostanu krów

   podniesienie ekonomiki produkcji mleka 
• Zakończenie seminarium – dyskusja, pytania i odpowiedzi

14.30         – Obiad

Informacje dotyczące warunków i możliwości uczestnictwa w seminarium będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie www.w-modr.pl. 

Szczegółowe informacje na temat realizowanej operacji: 
mgr inż. Dorota Michniewicz tel. 665 890 158, e-mail: d.michniewicz@w-modr.pl

Termin realizacji operacji: 21.10.2020 r. Formy realizacji operacji: Seminarium i publikacja

Miejsce realizacji operacji: Hotel Zamek Ryn, Plac Wolności 2, 11-520 Ryn

„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 realizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020



APLIKACJA 
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

Aplikacja ODR Olsztyn została stworzona przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie z myślą o rolnikach z województwa
warmińsko-mazurskiego. 

Dzięki aplikacji ODR Olsztyn:
 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 termi-
nach upływu atestu opryskiwacza oraz polis ubezpie-
czeniowych maszyn, narzędzi i nieruchomości,

 weźmiesz udział w konkursach wiedzy rolniczej, 
a także wyrazisz swoją opinię w ankietach.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z TWOIM DORADCĄ WMODR

Aplikacja możliwa jest do pobrania bezpłatnie 
na system Android z Google Play oraz system iOS z App Store.  

Aplikację można również pobrać wpisując w przeglądarce 
telefonu adres internetowy: aplikacja.wmodr.pl


