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Koleżanki i Koledzy Rolnicy,
Rolnikom, działaczom samorządowym,
Szanowni Państwo!
związkowym,
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
pracownikom obsługi rolnictwa,
przekazuję Państwu najserdeczniejsze życzenia.
młodzieży wiejskiej
Szczególnie w tym trudnym czasie, gdy wszyscy
oraz wszystkim czytelnikom
zmagamy się z pandemią, której skutki gospodarcze,
„Bieżących Informacji”
w tym również w sektorze rolno-spożywczym,
najserdeczniejsze życzenia
mogą być negatywne i dolegliwe, potrzebna nam jest
pogodnych i spokojnych
ludzka solidarność, życzliwość i wzajemne wsparcie.
Świąt Wielkiej Nocy,
W chwilach trudnych, których nie brakowało
zdrowia, radości
w naszej historii, radziliśmy sobie wtedy,
i wiosennego nastroju
kiedy byliśmy wspólnotą odpowiedzialną
składa
za Polskę i jej mieszkańców.
Dyrekcja i pracownicy WMODR
Niech Zmartwychwstały Chrystus
z siedzibą w Olsztynie
obdarzy nas nadzieją, wzmocni w nas wiarę,
nadzieję i miłość!
Niech błogosławi Wam i Waszym Rodzinom!
Życzymy Państwu, by tegoroczna Wielkanoc
Chrystus Zmartwychwstał,
pomogła nam wszystkim docenić to, co prawdziwie ważne,
Zaprawdę Zmartwychwstał!
i uporządkować sprawy, którymi na co dzień żyjemy.
Niech Święta Zmartwychwstania
Jan Krzysztof Ardanowski
wniosą
tak potrzebną dziś radość i pokój.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Niech dadzą siłę do przezwyciężania trudności
oraz napełnią optymizmem.
Życzymy,
aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość i wzajemną życzliwość
oraz
by stały się źródłem umocnienia ducha.
Niech Zmartwychwstanie,
które niesie odrodzenie,
napełni pokojem i wiarą,
niech da siłę do pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Sławomir Sadowski
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski
Aleksander Socha
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk
Przewodnicząca
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

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

Dyrekcja i Pracownicy
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
wszystkim rolnikom, ich rodzinom oraz pracownikom
instytucji działających na rzecz rolnictwa, szczere życzenia
radości płynącej od Chrystusa Zmartwychwstałego,
pogody ducha oraz czasu przepełnionego wiarą, nadzieją
i miłością aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości,
składa

Dyrekcja oraz pracownicy
Oddziału Terenowego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Olsztynie

wiadomości z województwa

Koronawirus
Pod koniec 2019 roku w Chinach pojawił się tajemniczy wirus, który wywołał epidemię zapalenia płuc w Wuhan
w prowincji Hubei. Naukowcy długo nie mogli zidentyfikować patogenu. Ostatecznie rozpoznano nowy typ koronawirusa, który otrzymał oficjalną nazwę SARS-CoV-2, a choroba, którą wywołuje: COVID-19.
Krzysztof Guzek

Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
W jego przypadku kluczowe, poza leczeniem osób zakażonych, jest restrykcyjne przestrzeganie ściśle określonych zasad, które mogą uchronić przed dalszym rozprzestrzenianiem
się wirusa i choroby. Przede wszystkim prewencja, ostrożność,
ograniczony kontakt i higiena.
Kwarantanna
Kwarantanna domowa nakładana jest na osoby zdrowe, które
miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Obowiązuje przez 14 dni od dnia styczności z ww. osobami. W tym czasie nie należy opuszczać miejsca
kwarantanny. Nie powinno się również spotykać z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe należy zachować bezpieczny odstęp
wynoszący 1-1,5 metra. W czasie kwarantanny należy udzielać
Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji na temat stanu zdrowia. W przypadku pogorszenia należy natychmiast poinformować telefonicznie Państwową Inspekcję Sanitarną i zgłosić się do
oddziału zakaźnego. Oczywiście trzeba bezwzględnie zachowywać zasady higieny, a zatem często i dokładnie myć ręce, unikać dotykania oczu i ust, a podczas kaszlu i kichania zakrywać
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Należy myć lub dezynfekować dotykane powierzchnie. Sankcją za nieprzestrzeganie kwarantanny jest mandat karny w wysokości do 30 000 zł.
Sytuacja na granicy

Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów Urzędu znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kontakt https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/
kontakt-z-urzedem.
Co należy wiedzieć
Badania nad nowym patogenem cały czas trwają. Są też
pierwsze propozycje eksperymentalnego leczenia. Wiadomo
już, że dwutygodniowy okres kwarantanny jest optymalny, bo – jak wykazały badania – u około 97,5 proc. osób zakażonych wirus SARS-CoV-2 dał objawy w ciągu 11,5 dnia
od momentu ekspozycji. Mediana okresu inkubacji wynosi
5,1 dnia, co oznacza, że choroba daje o sobie znać najczęściej
po pięciu dniach od zakażenia. Na każde 10 tys. poddanych
14-dniowej kwarantannie, u 101 zarażonych objawy wystąpiły dopiero po jej zakończeniu. Według chińskich badaczy
wynika to z tego, że wirus znajduje się w skażonym powietrzu przez 30 minut.
Przydatne numery
Infolinia NFZ: 800 190 590
Infolinia MSZ: 22 523 88 80
Telefoniczna Pomoc Psychologiczna: 730 822 320
Wsparcie psychologiczne WOT: 800 100 102

W związku z zagrożeniem została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej państwa. Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole są również
prowadzone w portach morskich i na lotniskach. Zawieszony
został także ruch graniczny w części przejść granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą.
Polscy obywatele, przebywający aktualnie poza granicami
państwa, mogą wracać do kraju, ale są poddawani 14-dniowej
domowej kwarantannie.
Praca Urzędu
W związku z ryzykiem zakażenia wprowadzone zostały zmiany w pracy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Pracownicy urzędu pozostają do dyspozycji od poniedziałku do
piątku, w godz. 7:00-15:00, w sprawach, które można załatwić za
pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Przy wejściu
są skrzynki nadawcze na składanie dokumentów w sprawach nie
wymagających kontaktu z pracownikiem Urzędu.
W kontaktach z urzędem zalecamy środki komunikacji elektronicznej:
 poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki/
WMURZADWOJ/skrytka
 poprzez platformę e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/
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z życia WMODR

Grupy problemowe rolników jako przykład
doradztwa grupowego w Warmińsko-Mazurskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Szeroko zakrojone zadania wymagają od WMODR oferowania usług doradczych na wysokim poziomie merytorycznym, ale co równie ważne, w formach i metodach atrakcyjnych dla odbiorców tych usług. Stąd też w roku 2020
postanowiono poszerzyć paletę usług o pracę grupową z rolnikami. Utworzono grupy rolników, których łączą profile
działalności oraz problemy związane z jej prowadzeniem.
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik
I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Cel i sposób utworzenia grup

Charakterystyka grup
Typ grupy

Opis grupy

Grupa
producentów
żywności
ekologicznej

PROBLEMY GRUPY:
Brak punktów skupu surowców i produktów ekologicznych. Niskie ceny za surowce i produkty. Brak możliwości negocjacji cen za produkty
oferowane w małych partiach.
CEL GRUPY:
Wspólna sprzedaż surowców i produktów ekologicznych.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUP / DORADCA PROWADZĄCY:
Braniewo / 9 / Krystian Żarnowski
Ełk / 5 / Karol Dobrzyń
Gołdap / 10 / Mirosław Zajączkowski
Ostróda / 5 / Hanna Wolińska

Grupa
producentów
bydła
mlecznego

6

PROBLEM GRUPY:
Jakość trwałych użytków zielonych.
CEL GRUPY:
Poprawa jakości pasz objętościowych z trwałych użytków zielonych.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUP / DORADCA PROWADZĄCY:
Nidzica / 10 / Dariusz Mazur
Szczytno / 7 / Sławomir Skłodowski
PROBLEM GRUPY:
Wydajność krów mlecznych.
CELE GRUPY:
Efektywne zwalczanie chorób.
Prawidłowe żywienie.
Odpowiedni dobór ras mlecznych do stada.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY / DORADCA PROWADZĄCY:
Węgorzewo / 13 / Justyna Nowak
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Praca grupowa z rolnikami jest kolejnym krokiem podejmowanym przez
WMODR na rzecz transferu wiedzy
do praktyki rolniczej. Prowadzącymi
spotkania nie będą wyłącznie doradcy
terenowi, ale w zależności od potrzeb
uczestników grup, spotkania wzbogacą wiedzą i doświadczeniem przedstawiciele podmiotów mogących mieć
wpływ na proces rozwiązywania problemów produkcyjnych i organizacyjnych, w tym również przedstawiciele świata nauki. Spotkania praktyki
rolniczej z nauką niosą ze sobą obustronne korzyści – rolnicy otrzymują propozycje nowoczesnych rozwiązań swoich problemów, a naukowcy
poznają autentyczne potrzeby rolników, co może przełożyć się na utylitarne podejście do tematów badawczych.
W procesie planowania pracy doradczej na rok 2020 przyjęto jako zasadę utworzenie grupy problemowej na
terenie każdego z 19 powiatów ziemskich województwa warmińsko-mazurskiego. Typy grup, liczba uczestników, cele powołania mają swoje źródło w doświadczeniu zawodowym doradców terenowych. To bieżący kontakt z rolnikami i współpraca z przedstawicielami jednostek działających w otoczeniu rolnictwa, pozwoliły na wskazanie powyższych.
Potrzeby rolników zostały identyfikowane, a wspólnym celem wszystkich grup jest poszukiwanie rozwiązań problemów, jakie stoją przed ich
uczestnikami.
Plan na rok 2020

Spotkania grupowe, oprócz zasadniczego dyskusyjnego charakte-

z życia WMODR

Grupa
hodowców
trzody
chlewnej

PROBLEMY GRUPY:
Szerzący się wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Rosnące koszty związane z bioasekuracją.
CELE GRUPY:
Skuteczna ochrona przed ASF.
Racjonalne zmniejszenie kosztów bioasekuracji.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUP / DORADCA PROWADZĄCY:
Działdowo / 6 / Joanna Słupska
Iława / 10 / Grzegorz Kasprowicz

Grupa rolników
stosujących
środki
zapobiegające
zniszczeniu
potencjału
produkcji rolnej

PROBLEM GRUPY:
Utrzymanie stabilności plonowania przy zmiennych warunkach klimatycznych.
CEL GRUPY:
Prawidłowa agrotechnika.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUP / DORADCA PROWADZĄCY:
Giżycko / 5 / Emil Kobiela
Nowe Miasto Lubawskie / 6 / Iwona Jakielska

Grupa
małych
gospodarstw
rolnych

PROBLEM GRUPY:
Niska rentowność małych gospodarstw.
CELE GRUPY:
Zdefiniowanie możliwości poprawy rentowności.
Wykorzystanie potencjału gospodarstwa jako alternatywnego źródła dochodu.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUP / DORADCA PROWADZĄCY:
Olsztyn / 8 / Iwona Szajda
Pisz / 10 / Monika Pałdyna

Grupa
producentów
żywności
zainteresowanych
formą rolniczego
handlu detalicznego (RHD)

PROBLEM GRUPY:
Niewystarczająca wiedza o procedurze rozpoczęcia sprzedaży w ramach RHD.
CEL GRUPY:
Rozpoczęcie działalności w ramach RHD.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY / DORADCA PROWADZĄCY:
Olecko / 5 / Karol Sus

Grupa
producentów
bydła
mięsnego

PROBLEM GRUPY:
„Jak dobrze produkować, by dobrze sprzedać”.
CEL GRUPY:
Poprawa jakości żywca wołowego.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY / DORADCA PROWADZĄCY:
Mrągowo / 5 / Tomasz Pieszko

Grupa
producentów
roślin
bobowatych

PROBLEMY GRUPY:
Niska jakość materiału siewnego. Niskie ph gleby. Zróżnicowane plonowanie.
CEL GRUPY:
Nawiązanie współpracy w grupie rolników; wspólna sprzedaż.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY / DORADCA PROWADZĄCY:
Lidzbark Warmiński / 15 / Zbigniew Salmanowicz

PROBLEM GRUPY:
Niskie ceny zbóż w skupie.
Grupa
CEL GRUPY:
producentów
Poprawa jakości plonu, m.in. przez dobór odmian odpornych na zmiezbóż
niające się warunki klimatyczne oraz choroby i szkodniki.
konsumpcyjnych
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY / DORADCA PROWADZĄCY:
Kętrzyn / 5 / Andrzej Cybulski

Grupa
pszczelarzy
amatorów

PROBLEMY GRUPY:
Choroby pszczół. Niewłaściwe relacje między rolnikiem a pszczelarzem.
CELE GRUPY:
Zawiązanie grupowej formy działania (produkcja, sprzedaż, rozwiązywanie problemów produkcyjnych). Podnoszenie u konsumentów miodu i produktów pszczelich świadomości znaczenia ochrony środowiska.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY / DORADCA PROWADZĄCY:
Bartoszyce / 7 / Bernard Tomaszewski

Grupa rolników
zainteresowanych
stosowaniem
odnawialnych
źródeł energii
(OZE)

PROBLEMY GRUPY:
Wysokie koszty energii elektrycznej. Niewystarczająca wiedza o możliwości wykorzystania OZE w gospodarstwie.
CEL GRUPY:
Rozpoczęcie stosowania OZE w gospodarstwie.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY / DORADCA PROWADZĄCY:
Elbląg / 6 / Alicja Kubisiak

ru, będą przyjmować różne warianty: spotkania demonstracyjne w gospodarstwach uczestników grup, spotkania wyjazdowe (zwiedzanie targów, wystaw, ale także udział w targach w roli wystawców produktów),
spotkania z przedstawicielami jednostek, organizacji, instytucji mogących
mieć wpływ na proces rozwiązywania problemów produkcyjnych i organizacyjnych uczestników grup. Grupy rozpoczynają pracę w roku 2020
z założeniem, że niektóre z nich będą funkcjonować w latach następnych. Do podjęcia decyzji o przyszłości grup wykorzystane zostaną: wyniki ankiet wśród uczestników grup
na koniec roku, informacje i opinie
od doradców prowadzących grupy,
wnioski z seminarium podsumowującego roczną pracę grup, w którym
udział wezmą uczestnicy grup, doradcy z nimi pracujący oraz rolnicy
potencjalnie zainteresowani dołączeniem do istniejącej grupy, bądź zawiązaniem nowej.
Podsumowanie

Rola doradcy w grupie jest niezwykle istotna – komentarze, wyjaśnienia,
zachęty z jego strony pozwolą scalić grupę oraz stworzyć dogodne warunki do przyswajania wiedzy i twórczego poszukiwania rozwiązań problemów.
W pracy z grupą dostrzega się
szczególnie pozytywne wzajemne oddziaływanie uczestników – tzw. „efekt
lustra” – każdy z nich może zobaczyć
siebie w innym uczestniku, porównać,
dokonać analizy, uchwycić przedmiot
dalszych dążeń, wyciągnąć wnioski
lub utwierdzić się w przekonaniu, że
postępuje w swoim gospodarstwie
właściwie.
Doradztwo grupowe nie zastąpi
doradztwa indywidualnego – posiada ono swoją niezachwianą funkcjonalność – może natomiast być jedną z korzystnych form pracy doradczej z rolnikami, którzy ocenią ją
jako sprawną i efektywną. Po doświadczeniach roku 2020 określone
zostaną dalsze potrzeby i możliwości działań WMODR w zakresie prowadzenia grup problemowych rolników na terenie Warmii, Mazur i Powiśla.
Bieżące Informacje nr 4 [367]  Kwiecień 2020
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z życia samorządu województwa

Dbajmy o siebie nawzajem
– Wprowadzamy rozwiązania, które zmniejszają niepewność i zabezpieczają zdrowie mieszkańców Warmii i Mazur –
mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.
Biuro Prasowe Marszałka Województwa
– Jak bieżąca sytuacja epidemiologiczna wpływa na kształt
życia na Warmii i Mazurach?
– Należy mieć świadomość, że jest
to poważne zagrożenie dla wszystkich – nie mieliśmy jeszcze z takim
do czynienia. Funkcjonowanie społeczeństwa diametralnie się zmieniło, a najbliższe prognozy analityków
nie napawają optymizmem. Priorytetem jest zdrowie i życie – chylę czoła
przed wszystkimi pracownikami służby zdrowia w naszym województwie, którzy swoją tytaniczną pracą
z narażeniem siebie, codziennie walczą z koronawirusem i zapobiegają dalszemu pogłębianiu się kryzysu.

– Jak obecna sytuacja wpłynie na naszą gospodarkę?

– Mamy pod pieczą aż czternaście jednostek służby zdrowia,
w tym największe szpitale w regionie. Znam pracę ich wszystkich
i niezwykle ją cenię. Nasze obiekty dostosowują systemy pracy do
panujących warunków, a jeden z nich – szpital dziecięcy w Olsztynie – decyzją wojewódzkiego sztabu kryzysowego został w wydzielonej części wyznaczony jako strategiczny obiekt do przyjmowania
zarażonych pacjentów.

– Samorząd jest partnerem dla przedsiębiorców w procesie pozyskiwania środków na rozwój. Na razie nasze możliwości poszerzenia wsparcia, tak aby stanowiło ono odpowiedź na tę kryzysową sytuację, są ograniczone. Obecnie w tak szczególnych warunkach potrzebujemy rozwiązań systemowych, na które samorządy nie mają
wpływu. Zaproponowany w środę przez rząd pakiet antykryzysowy to dobry kierunek, ale ma zdecydowanie niewystarczający wymiar. Trzeba się uważnie wsłuchiwać w potrzeby przedsiębiorców,
aby zadbać o ich interesy oraz pracowników. Na przykładzie naszego regionu, wybitnie turystycznego, widać, że czekają nas trudności. Każde odwołane wydarzenie, każda zaniechana rezerwacja to
realne koszty, wymierne straty. Rząd musi zrobić wszystko, aby je
niwelować. My ze swojej strony zdwajamy wysiłki, aby fundusze
UE dla naszego województwa, mimo tych trudności, nadal wspierały rozwój regionu.

– Czy samorząd województwa bierze aktywny udział w walce z kryzysem?

– Czy wyjątkowe okoliczności nie zakłócają pracy samorządu województwa?

– Bezpośrednie zadania kryzysowe to domena rządu i administracji zespolonej, dlatego ściśle współpracujemy w regionie ze służbami wojewody. Ta kooperacja na Warmii i Mazurach układa się dobrze. My jednak też „bierzemy byka za rogi” – na bieżąco zbieramy dane o potrzebach szpitali w zakresie sprzętu i środków ochrony. Równolegle z analizą uruchamiamy dodatkowe pieniądze na pokrycie tych potrzeb. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na ochronę zdrowia przesunęliśmy ponad 29 mln
zł. Oznacza to, że dla służby zdrowia w regionie mamy do dyspozycji ok. 68 mln zł unijnego wsparcia. Zarząd województwa uchwalił 24 marca projekt zmian w budżecie województwa, by przeznaczyć 5 mln zł na dotacje dla wojewódzkich placówek medycznych.
Jesteśmy przygotowani na uruchomienie pieniędzy rezerwy kryzysowej z budżetu województwa - tu na bieżąco też przygotowujemy
oszczędności związane z odwoływaniem wielu wydarzeń. Oczywiście nie ustajemy w analizie dalszych możliwości zwiększenia funduszy europejskich w tym zakresie.

– Nasza instytucja to blisko tysiąc pracowników. Część z nich
korzysta z wolnego ze względu na opiekę nad dziećmi, część pracuje
zdalnie, dyrektorzy poszczególnych departamentów stale monitorują sytuację. Ci, którzy pozostali na stanowiskach, przejęli obowiązki nieobecnych kolegów. Nasze instytucje kultury zawiesiły działalność, podjęliśmy szereg decyzji zwiększających poziom bezpieczeństwa i ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się wirusa. Jednak zadania samorządu muszą być wykonywane w sposób ciągły –
dlatego zwołana na 31 marca sesja sejmiku odbędzie się w niezbędnym zakresie, bez udziału publiczności, ale z transmisją on-line. Jej
głównym tematem będzie walka z epidemią, zaproponujemy rozwiązania wzmacniające instrumenty samorządu województwa w tych
działaniach.

– Jaką rolę w tym procesie odgrywa samorząd województwa?

– No właśnie, czy realizacja regionalnego programu nie jest
zagrożona?
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zasadzie już się finalizuje, jed-
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nak reagujemy elastycznie i przedłużamy okres składania wniosków
w ostatnich konkursach. Wprowadziliśmy pakiet antykryzysowy dla
funduszy unijnych w regionie, a więc rozwiązania, które zmniejszą niepewność naszych beneficjentów. Jesteśmy gotowi aneksować
umowy, przy realizacji których mogą wystąpić opóźnienia związane z wprowadzeniem stanu epidemii. Wiem, że w szczególnej sytuacji są beneficjenci projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Odwołuje się lub odkłada w czasie staże,
szkolenia, konferencje.
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– Co możemy robić na co dzień?
– Postępujmy jak w sytuacji kryzysowej – bądźmy odpowiedzialni za siebie, za naszych bliskich, miejmy na uwadze ludzi starszych
i samotnych. Zadbajmy o środki ochrony, o dezynfekcję. I stosujmy
się do zaleceń. Zauważmy, że społeczeństwo regionu poważnie reaguje na rekomendacje, a utrudnienia przyjmuje z wyrozumiałością.
Dzięki takim postawom mamy znacznie większe szanse na skuteczną walkę z koronawirusem.

z życia ARiMR

Dobrostan zwierząt
– nowe działanie w ramach PROW 2014-2020
Od 15 marca 2020 roku wdrożone zostało nowe działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, którym jest „Dobrostan zwierząt”. Wnioski można składać za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Leszek Potorski

Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Działanie ma na celu zapewnienie
zwierzętom podwyższonych warunków utrzymania względem prawa
powszechnie obowiązującego w tym
zakresie. Rekomendowane praktyki
zapewnią możliwość realizowania
ich potrzeb bytowych, a tym samym
lepsze samopoczucie i zdrowie. Działanie obejmuje sektory świń i bydła
(krów), a te gatunki zwierząt dominują w produkcji zwierzęcej w Polsce. Jak wskazuje ministerstwo rolnictwa, biorąc pod uwagę
obowiązujące standardy dobrostanu zwierząt i powszechne
praktyki produkcyjne, w stosunku do tych gatunków zidentyfikowano największą potrzebę promowania warunków ponadstandardowych.
Udostępniane wsparcie ma na celu zrekompensowanie
rolnikom dodatkowo poniesionych kosztów i utraconych
dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych
związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Działanie jest realizowane na terenie całego kraju i jest działaniem rocznym, ale z możliwością kontynuowania w kolejnych latach.
Wskazany w rozporządzeniu opis wprowadzanych zasad
jest propozycją dla tych rolników, którzy dobrowolnie zobowiążą się do utrzymywania świń lub bydła w warunkach
lepszych niż obowiązkowe, wynikające z zapisów prawa dotyczącego minimalnych warunków chowu gatunków zwierząt gospodarskich. Przystąpienie do zobowiązania w ramach
działania wymaga przygotowania we współpracy z doradcą rolnym tzw. planu poprawy dobrostanu zwierząt. Koszty opracowania tego planu będą mogły zostać zrekompensowane przez dodatkową płatność w postaci kosztów transakcyjnych.
Działanie podzielone zostało na 2 pakiety: pakiet 1. – „Dobrostan świń”, pakiet 2. – „Dobrostan krów”, oraz dodatkowo
na warianty precyzujące określone wymogi.
Pakiet 2. „Dobrostan świń”, obejmuje cztery warianty z określonym zakresem podstawowych wymogów. Płatność będzie przysługiwała rolnikowi, gdy siedziba stada zostanie zarejestrowana zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
W przypadku ubiegania się o płatność dla loch –
wszystkie lochy w gospodarstwie muszą być oznakowane indywidualnie oraz nie mogą być utrzy-

mywane w systemie jarzmowym. Płatność do tuczników przysługiwać będzie dopiero do tych, które pochodzić będą od loch zarejestrowanych (tzw.
loch dobrostanowych). Wymogi w ramach poszczególnych wariantów należy zapewnić odpowiednio
wszystkim lochom lub wszystkim tucznikom utrzymywanym w gospodarstwie.
Pakiet 2. „Dobrostan krów”, został podzielony na trzy warianty także obejmujące określone wymogi. Szczegółowe
informacje na temat warunków i zasad przyznawania
płatności w poszczególnych wariantach zamieszczone są na stronie www.arimr.gov.pl, w zakładce PROW
2014-2020.
Roczne stawki pomocy wyniosą:
301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach),
24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach),
185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym),
595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),
 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).






Choć w ramach działania „Dobrostan zwierząt” zaplanowano również rekompensatę za dostęp świń (lochy, tuczniki) do wybiegów, jednak ze względu na występujący na terenie Polski ASF te warianty wsparcia nie będą w naborze 2020 r.
realizowane.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 poz. 382) wskazano, że
termin składania wniosków w ramach przedmiotowego działania jest tożsamy z terminem określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, czyli co do zasady od 15 marca do 15 maja.
Przystąpienie do działania będzie na pewno wymagało od rolników dogłębnej analizy i porównania uzyskanych
płatności z ewentualnymi utraconymi dochodami, czy też
dodatkowo poniesionymi kosztami, np. z powodu konieczności zmniejszenia obsady zwierząt w posiadanych budynkach inwentarskich.
Na realizację pomocy przeznaczono 50 mln euro.
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z życia KOWR

UKUR – czyli co należy wiedzieć
o obrocie ziemią rolną

Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce na rynku prywatnym reguluje szereg przepisów, ze szczególnym podkreśleniem ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zwanej dalej UKUR. Nadzór nad właściwym wykonywaniem tej ustawy sprawują Sekcje Kształtowania Ustroju Rolnego funkcjonujące przy każdym oddziale terenowym
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Niniejszy tekst przedstawia przebieg procedur związanych ze sprzedażą
lub kupnem nieruchomości rolnych. Nim przejdziemy do interpretacji ustawy, skupmy się najpierw na tym, czym jest
nieruchomość rolna.
dr inż. Marta Figurska

Sekcja Kształtowania Ustroju Rolnego Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem,
KOWR OT Olsztyn
Kodeks cywilny definiuje nieruchomości rolne jako taki rodzaj nieruchomości, które aktualnie są lub w przyszłości mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Wyjątkiem wymienionym
w UKUR są nieruchomości położone na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego w całości na
cele inne niż rolne.
UKUR posiada również inne wyłączenia, szczegółowo opisane w art. 1a, wśród których wymienić można m. in. nieruchomości rolne:
 o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,
 będące drogami wewnętrznymi,
 w których min. 70% powierzchni oznaczone jest w ewidencji
gruntów i budynków jako grunty pod stawami.

Przebieg procedury związanej
z obrotem nieruchomościami rolnymi
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Jak nabyć nieruchomość rolną?
Jeśli osoba fizyczna planuje kupić nieruchomość rolną ma
do wyboru dwie ścieżki postępowania, zależne od dwóch kryteriów: posiadania statusu rolnika indywidualnego oraz powierzchni kupowanej nieruchomości. Procedurę taką przedstawia diagram na rysunku.
Rolnik indywidualny i kwalifikacje rolnicze
Jeśli kupowana nieruchomość nie podlega ustawowemu wyłączeniu, kolejnym etapem jest zbadanie posiadania statusu rolnika indywidualnego przez nabywcę. Zgodnie z art. 2a UKUR,
nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. UKUR definiuje taką osobę jako: osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, po-

z życia KOWR
siadającą kwalifikacje rolnicze oraz od min. 5 lat zamieszkującą
w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Kwalifikacje rolnicze oznaczają, że osoba posiada odpowiednie wykształcenie rolnicze lub staż pracy w rolnictwie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 2012 r.
w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą). Jeżeli nabywana nieruchomość ma wejść
w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest,
gdy wymogi te spełnia tylko jeden z małżonków.
UKUR podaje jednak pewne wyjątki od tej zasady – nabycie
nieruchomości rolnych m. in.:
 przez osobę bliską zbywcy (tj.: dzieci, rodziców, rodzeństwo,
dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, osoby
adoptujące i adoptowane oraz pasierbów),
 w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku
wspólnego oraz działu spadku,
 w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego,
 w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego
– nie wymaga uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR.
Co jednak w sytuacji, gdy zainteresowany nabywca statusu
rolnika indywidualnego nie posiada?
„Nie”-rolnik – co dalej
Kolejnym etapem jest wzięcie pod uwagę powierzchni kupowanej nieruchomości. Jeśli mieści się ona w przedziale od 0,3 ha do
1 ha, konieczne jest sporządzenie warunkowej umowy sprzedaży w postaci aktu notarialnego. Wobec takich nieruchomości rolnych KOWR posiada prawo pierwokupu. W takiej sytuacji
sprzedający nieruchomość przekazuje akt notarialny do właściwego oddziału KOWR, gdzie podejmowana jest decyzja odnośnie
skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu. Jeśli KOWR
zdecyduje się na taki ruch, wysyła sprzedającemu oświadczenie w formie aktu notarialnego o wykonaniu prawa pierwokupu oraz publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli nie
– kupujący i sprzedający mogą zakończyć sprawę poprzez spisanie umowy sprzedaży nieruchomości.
Jeśli nabycie nieruchomości ma nastąpić w wyniku zawarcia
umów innych niż umowa sprzedaży (szczegóły w art. 4 UKUR),

niezależnie od powierzchni nieruchomości, KOWR przysługuje prawo nabycia – postępowanie przebiega w sposób zbliżony
do prawa pierwokupu.
W przypadku sprzedaży nieruchomości o powierzchni przekraczającej 1 ha procedura wygląda nieco inaczej.
Wniosek zbywcy lub nabywcy
Zakup nieruchomości rolnej o powierzchni ponad 1 ha przez
osobę nieposiadającą statusu rolnika indywidualnego wymaga
uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka.
Może to nastąpić na wniosek zbywcy nieruchomości, bądź jej
nabywcy (niezbędne informacje oraz wzory dokumentów dostępne pod adresem www.kowr.gov.pl w zakładce „UKUR – obrót ziemią rolną” – lub bezpośrednio w oddziałach KOWR). Należy jednak spełnić pewne warunki (tabela).
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (10 zł) należy dostarczyć do
właściwego oddziału KOWR. Dokumenty załączane do wniosku
powinny być złożone w oryginale lub w formie odpisów lub wyciągów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione (notariusza, występującego w sprawie
pełnomocnika będącego adwokatem, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcę podatkowego). W przypadku osobistego składania wniosku upoważniony pracownik KOWR, któremu zostanie okazany oryginał dokumentu, poświadczy zgodność kopii z oryginałem.
Po rozpatrzeniu wniosku i wydaniu decyzji, kupujący i sprzedający mają 14 dni od chwili jej otrzymania na wniesienie ewentualnych odwołań. Po tym czasie (lub w przypadku zrzeczenia
się wniesienia odwołania), decyzja taka staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku decyzji pozytywnej oznacza to wyrażenie zgody na kupno lub sprzedaż nieruchomości oraz możliwość zawarcia umowy sprzedaży.
Jak długo?
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od wpływu
pisma do Oddziału, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Warunki konieczne uzyskania zgody na zakup nieruchomości rolnej.
zbywca

nabywca
(utworzenie gospodarstwa
rodzinnego)

nabywca
(powiększenie gospodarstwa rodzinnego)

1) brak możliwości sprzedaży rolnikom indywidualnym (ogłoszenie o zasięgu
ogólnopolskim, podane do
wiadomości publicznej na
co najmniej 1 miesiąc);
2) zobowiązanie nabywcy
do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej
nieruchomości rolnej;
3) uniknięcie nadmiernej
koncentracji gruntów rolnych w wyniku nabycia
przedmiotowej nieruchomości.

1) posiadanie kwalifikacji rolniczych;
2) zobowiązanie do prowadzenia działalności rolniczej
na nabywanej nieruchomości rolnej przez min. 5 lat od
dnia nabycia;
3) zobowiązanie do zamieszkiwania w okresie 5 lat od
dnia nabycia nieruchomości
na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna
z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

1) otrzymanie pomocy opisanej w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020;
2) zgodność nabycia nieruchomości z warunkami przyznanej
pomocy;
3) zobowiązanie do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej przez min. 5 lat od dnia nabycia;
4) zobowiązanie do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład
tworzonego gospodarstwa rodzinnego;
5) uniknięcie nadmiernej koncentracji gruntów rolnych w wyniku nabycia przedmiotowej nieruchomości.
Bieżące Informacje nr 4 [367]  Kwiecień 2020
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w polu i na łące

Uprawa warzyw cebulowych – czosnek
Znane od stuleci, uprawiane już w starożytności, jedne z głównych składników naszej kuchni. Mowa tu oczywiście
o czosnku, cebuli i porze. Te trzy rośliny, mają szerokie zastosowanie w gastronomii, a ich szeroki wachlarz właściwości odżywczych i leczniczych, tylko skłania nas do jak najczęstszego spożywania.
inż. Barbara Kocięda

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo
Czosnek uprawiany jest jak roślina jednoroczna lub dwuletnia. Gatunki dziko rosnące są bylinami. Liście ma
najczęściej wąskie, długie, płaskie, a pędy kwiatowe wysokie, puste, zakończone albo kulistym kwiatostanem baldaszkowatym, albo rozwichrzonym. Kwiaty
drobne w pastelowych kolorach, zwykle
różowawe, choć czosnki ozdobne mają
więcej kolorów i odcieni. U niektórych
odmian czosnku w kwiatostanie oprócz
kwiatów wyrastają malutkie cebulki, mogące służyć do rozmnażania rośliny. Według Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach wyróżnić można dwie grupy
czosnku pospolitego. Pierwsza obejmuje rośliny wytwarzające pędy kwiatostanowe, a druga – te rośliny, które ich nie
wytwarzają. Wielu ogrodników twierdzi,
że czosnek ma wysokie wymagania. Jeżeli decydujemy się na uprawę na szeroką skalę, wtedy wymagania będą duże.
Jednakże jeżeli uprawiamy czosnek jedynie na własny użytek w ogrodzie, to czosnek urośnie wszędzie: na każdym rodzaju gleby, w słońcu czy w cieniu, słowem gdziekolwiek. Dlatego też warto poświecić trochę miejsca w ogrodzie na tę
roślinę. W Polsce czosnek głównie uprawia się na małych działkach, areał jest
niewielki i zmienny. W przeliczeniu na
1 ha zbieramy od 5 do 13 ton czosnku.
Stąd też ceny bywają w poszczególnych
latach ogromnie zróżnicowane.

już wejść w pole, ale nie później niż 10
kwietnia. Wysoki plon otrzymać można
tylko na glebach rzeczywiście żyznych,
o dużej zawartości próchnicy, jak czarnoziemy, lessy, mady, czarne ziemie, słabo kwaśnych lub obojętnych (ph od 6,5
do 7). Należy jednak pamiętać, że czosnek uprawiany na czarnych ziemiach
gorzej się przechowuje. Nie należy uprawiać czosnku na glebach niestrukturalnych, zaskorupiających się, ciężkich,
nieprzepuszczalnych, podmokłych, bo
główki mogą wygnić. Czosnek jako roślina jest bardzo wrażliwa na zmianowanie, dlatego nie należy sadzić go po
sobie, ani po innych warzywach cebulowych wcześniej niż po 5 latach, ze
względu na dużą wrażliwość czosnku
na choroby pochodzenia glebowego. Po
uprawach porażonych nicieniami lub
fuzariozą, po roślinach wyczerpujących
składniki pokarmowe z gleby (takich jak
późna kapusta, buraki cukrowe i pastewne, kalafiory i inne). Trzeba unikać
powierzchni po uprawach zachwaszczonych perzem, chrzanem, ostem, podbiałem i innymi chwastami wieloletnimi.
Najlepiej, jeżeli przedplonem były zboża (oprócz owsa), trawy, koniczyna czy
lucerna. Z powodzeniem można uprawiać czosnek po ogórkach, fasoli czy
pomidorach.

Wymagania uprawowe

Przed jesiennym (październikowym)
sadzeniem trzeba na miesiąc wcześniej
przekopać glebę na głębokość łopaty, po
czym zagrabić. Zdarza się, że jesienne
sadzenie może zawieść, albowiem w razie zmiennej pogody w zimie (gdy ziemia raz zamarza, raz odmarza), niektóre
ząbki mogą wygnić, choć w zasadzie są
mrozoodporne. Sadzenie wiosenne bywa
pewniejsze, ale powinno być przeprowadzane jak najwcześniej – w marcu, najdalej z początkiem kwietnia. Glebę, jak poprzednio, kopiemy jesienią na głębokość
25-30 cm, potem grabimy. Wiosną spulchniamy powierzchnię ziemi w międzyrzędziach motyką, co ułatwia wschody roślin i niszczy chwasty.

Czosnek jest wytrzymały na niskie
temperatury. Wysadzony jesienią (lepiej później niż zbyt wcześnie, bo wybije i przemarznie) ukorzenia się przez
zimę, a w gruncie nie przemarza. Cebulki rozpoczynają wzrost w temperaturze poniżej 3˚C. Dlatego optymalnym
terminem sadzenia jest trzecia dekada
października. Czosnek przeznaczony do
sadzenia wiosną powinien być przechowywany w temperaturze od 0 do 10˚C
chociaż 1-2 miesiące. Przechowywany
w temperaturze powyżej 20˚C nie wytworzy główek. Sadzenie rozpocząć najlepiej jak najwcześniej, jak tylko można
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Uprawa gleby i nawożenie

Czosnek to roślina o słabym systemie
korzeniowym co powoduje duże wymagania składników pokarmowych. Nawożenie obornikiem czy kompostem jest konieczne. Na glebach żyznych wysadza się
czosnek w drugim roku po oborniku lub
po nawożeniu pod przedplon. Na glebach
mniej żyznych czosnek sadzi się w pierwszym roku po oborniku. Jeżeli czosnek
sadzony jest jesienią, obornik stosuje się
po przedplonie, natomiast gdy sadzimy
wiosną, obornik dobrze rozłożony przyoruje się wczesną jesienią. Jeżeli nasze
stanowisko nie posiada odpowiedniego
pH (6,5-7,0) należy pole zwapnować, stosować wapno węglanowe lub węglanowo-magnezowe w przypadku niedoboru magnezu. Należy pamiętać, że nawożenie stosujemy na podstawie planu nawozowego sporządzonego na podstawie
badań gleby oraz planowanym do uzyskania plonie. Czosnek jest wrażliwą rośliną na choroby grzybowe, z tego powodu z podlewaniem nie należy przesadzać, mimo że czosnek wymaga wilgotnego podłoża.
Sadzenie
Na 100 m2 potrzeba 3,5-15 kg ząbków
lub 1-2 kg cebulek powietrznych. Materiał powinien być nieuszkodzony, zdrowy i zaprawiony przeciwko nicieniom
i chorobom grzybowym. Im większy ząbek, tym większa będzie główka, a zatem większy będzie plon. Przed sadzeniem materiał się sortuje i do sadzenia
przeznacza duże i średnie ząbki. Z małych ząbków i cebulek powietrznych wyrastają pojedyncze główki, niepodzielne
na ząbki. Dzielenie główek należy przeprowadzać bezpośrednio przed sadzeniem ze względu na możliwość porażenia chorobami grzybowymi. Jeśli nie zdołamy przygotowanych ząbków posadzić
w ciągu 1-2 dni, to należy przechowywać je w temp. 0-4˚C w chłodziarce. Popularnym sposobem jest uprawa pasowo-rzędowa na płask, tj. 4 rzędy w pasie co 27 cm, a odstęp między pasami 54
cm. Ząbki wysadza się ręcznie albo sadzarką w odstępach 5-10 cm w zależ-

w polu i na łące
ności od poszczególnych odmian. Jesienią czosnek sadzi się zwykle od połowy
października do pierwszej dekady listopada na głębokości 5-10 cm. Ząbek zdąży się ukorzenić, ale nie wypuszcza liści
przed mrozami. Sadzenie czosnku wiosną na ogół odbywa się od połowy marca do 10 kwietnia w zależności od pogody, na głębokości około 5 cm. Czosnek sadzi się pionowo, piętką w dół i dokładnie
ugniata wokół ziemię.
Pielęgnacja, choroby i szkodniki
Głównym zadaniem w pielęgnacji
czosnku jest zwalczanie chwastów, nawadnianie, dokarmianie oraz zwalczanie
chorób i szkodników. Na małych plantacjach, chwasty usuwane są mechanicznie, na większym areale stosujemy odpowiednie herbicydy. Czosnek potrzebuje bardzo dużo wody. Dlatego też dobrze
jest uprawiać go w pobliżu źródeł wody
(rzeki, ujęcia wodne itp.), a w latach suchych, o niewielkich opadach deszczu,
trzeba plantację czosnku nawadniać
przynajmniej od połowy maja do połowy czerwca.
Większość chorób i szkodników występujących na czosnku występuje rów-

nież na cebuli, dlatego nie zaleca się
umieszczać tych roślin w swoim sąsiedztwie oraz należy stosować odpowiedni płodozmian. Największym problemem w uprawie czosnku jesiennego
jest błotniszka czosnówka. Jest to owad,
którego dorosły osobnik, muchówka, zimuje w polu. Wiosną, gdy czosnek wytwarza pierwsze liście, a temperatura
dochodzi do około 10˚C, muchówki składają jaja, z których wylęgają się beznożne, białawe larwy o długości 12 mm, żerujące we wnętrzu rośliny. Uszkodzone
liście zamierają, skręcając się w spiralę.
Roślina może całkowicie zamierać albo tworzyć główki bez żadnej wartości.
Dlatego zaleca się stosować odpowiednie preparaty wczesną wiosną, gdy temperatura osiąga 10˚C, opóźniony zabieg
jest nieskuteczny.
Zbiór
O jakości czosnku w dużym stopniu
decyduje termin jego zbioru. Jeśli roślina nie wytwarza kwiatostanu, zbioru
dokonujemy, gdy połowa roślin załamuje szczypior (u czosnków sadzonych jesienią przypada to na początek sierpnia). Czosnek wytwarzający kwiatostan

zbieramy, gdy zasychają liście (ten typ
czosnku nie załamuje szczypioru). Czosnek lepiej zebrać kilka dni wcześniej niż
za późno. Szczypior czosnku zebranego zbyt późno łatwo się obrywa, w czasie przechowywania rozsypują się główki, a łuska zbyt łatwo schodzi z ząbków,
co przyczynia się do zasychania, ciemnienia albo nawet ulega chorobie grzybowej. Technika zbioru polega na tym,
że najpierw podkopuje się rośliny widłami amerykańskimi, a następnie wyrywa
się i zbiera się czosnek ręcznie. Jeśli rośliny nie mają szansy na zagonach, należy
je dosuszyć w przewiewnym pomieszczeniu. Następnie przycina się szczypior na długości 2-4 cm, a korzeń na jeden cm. Wstępnie się sortuje, układa się
główki w skrzynkach lub rozrzuca luźno do dalszego suszenia. Zwykle jednak część plecie się w warkocze, nie odcinając szczypioru. Warkocze wiesza się
na sznurkach, też w przewiewie, najlepiej w pomieszczeniach o temperaturze
około 0˚C i 65-70% względnej wilgotności powietrza.
Źródło:
- Uprawa warzyw cebulowych, inż. Krystyna Grzelak

Uprawa roślin strączkowych
na glebach zwięzłych

W związku z toczącymi się dyskusjami na temat stosowania GMO oraz wysokich cen komponentów białkowych celowym stało się zwiększenie areału uprawy roślin strączkowych.
mgr inż. Andrzej Cybulski

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Kętrzyn
Jeśli chodzi o przyrodniczy punkt
widzenia, uprawa roślin strączkowych
jest korzystna dla każdego gospodarstwa rolnego. Rośliny powyższe dostarczają wartościowej, zdrowej i zasobnej w białko, sole mineralne i witaminy paszy. Również pozostawiają po
sobie wartościowe stanowisko niemalże dla wszystkich uprawianych w gospodarstwach roślin. Podkreślić należy,
że strączkowe pozostawiają dobre stanowisko pod zboża jare i ozime. Należy
jednak pamiętać, aby nie uprawiać roślin strączkowych po sobie częściej niż
co 5-6 lat. Z punktu widzenia ekonomicznego o opłacalności decydują plony i dodatkowe dopłaty unijne, które są

zawsze wypadkową działania warunków przyrodniczych oraz czynników
agrotechnicznych. Uwzględniają właściwości fizjologiczne wszystkich gatunków
roślin strączkowych i ich reakcję na warunki przyrodnicze, tj. gleba i warunki
atmosferyczne.
Przyjmuje się, że najlepsze gleby zwięzłe z natury żyzne, zasobne w wapń, to:
czarne ziemie, czarnoziemy, gleby brunatne, głębokie rędziny czy też bielicowe
wytworzone z iłów i gliny zwałowej. Takie gleby stwarzają optymalne warunki
wzrostu i plonowania dla bobiku, łubinu
białego i wyki jarej. Tylko te gatunki wydają tym wyższe plony nasion, im zwięź-

lejsza i żyźniejsza jest gleba. Na większej
części powiatu kętrzyńskiego ze względu na zwięzłe gleby uprawa powyższych
roślin wydaje się celowa.
Inne gatunki strączkowych na glebach
zbyt zwięzłych, a tym samym niejako „za
żyznych”, tworzą głównie zieloną masę.
Odbywa się to zawsze kosztem plonu
nasion. Uprawa zaś na glebach słabych,
a szczególnie w latach suchych, prowadzi
do znacznej obniżki plonu nasion i słomy.
Przy zastosowaniu poprawnej agrotechniki, tj. bardzo wczesnego siewu nasion, odpowiedniej zwartości roślin w łanie, stanowisko po zbożach nie wcześniej
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13

w polu i na łące
niż w trzecim roku po nawożeniu obornikiem. Bobik uprawiany w polu bliskim
po nawożeniu obornikiem tworzy duży
plon zielonej masy, natomiast wiąże mało strąków i opóźnia dojrzewanie. Podobnie zachowuje się łubin biały. Przy uprawie tych roślin na nasiona zjawiska te są
dalece niepożądane.
Uprawa roli jesienią jest pod obie rośliny identyczna. Wykonuje się uprawki pożniwne, a przed zimą orkę na głębokość
około 25 cm i pozostawienie jej w ostrej
skibie. Wiosną należy rolę przygotować
do siewu, gdy tylko stan wilgotności gleby na to pozwoli. Dla łubinu białego można przygotować ją ciężką broną, a w razie
konieczności można zastosować kultywator bądź agregat uprawowy na głębokość
6-8 cm. Głęboka przedsiewna uprawa nie
jest potrzebna, ponieważ nasiona łubinu białego sieje się płytko na około 4 cm.
Z kolei przedsiewna uprawa roli pod
bobik musi być tak energiczna i głęboka, by jego nasiona nawet w glebie najbardziej zwięzłej umieścić na głębokości 8-10 cm. W obu przypadkach stosuje
się nawożenie fosforowo-potasowe P2O5
– 100-120 kg/ha i K2O – 200-220 kg/ha.
Przy takich dawkach plantator ma gwarancję, że plon nasion nie będzie obniżony z tego powodu, że zabrakło dla roślin
fosforu bądź potasu. Nawozy te można
z powodzeniem wysiać jesienią w okresie wykonywania uprawek pożniwnych
lub przed orką zimową, lub też wiosną
w trakcie przygotowania roli do siewu
nasion. Bobik ponadto należy nawozić
azotem, stosując około 25 kg/ha tego
składnika w postaci saletry amonowej,
w której część azotu jest w formie saletrzanej, a część w formie amonowej. Azot
stosowany jest zawsze przedsiewnie.
Siew nasion powinien być wykonany jak najwcześniej, najlepiej na przełomie marca i kwietnia. Poza terminem
siewu bardzo duże znaczenie dla plonu nasion ma zwartość roślin w łanie,
tj. liczba roślin na metr kwadratowy.
W wyniku prowadzonych badań plon
nasion bobiku nie był obniżony z powodu za małej liczby roślin, jeżeli na
1 m 2 było ich około 60 sztuk. Przy
mniejszej liczbie roślin około 40 sztuk
plon był znacznie obniżony, natomiast
przy zwiększonej liczbie około 80 sztuk
uzyskano tylko wyższy plon zielonej
masy. Odpowiednia zwartość łanu łubinu białego wynosi również przy około 60 roślin na 1 m2.
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Łubin biały wytwarza silny, głęboko
sięgający system korzeniowy. Natomiast
siejąc głęboko bobik, zmuszamy rośliny
do tworzenia większego systemu korzeniowego. Korzeń właściwy wykształca
się poniżej poziomu umieszczenia nasion. Natomiast na odcinku łodygi przykrytej ziemią (przy odpowiedniej głębokości 8-10 cm) tworzą się liczne korzenie przybyszowe. Bobik tak ukorzeniony
jest silnie osadzony w glebie. Nawet jeśli
zmięknie wierzchnia warstwa gleby, obciążone strączkami rośliny nie pochylają się nadmiernie. Pielęgnację należy rozpocząć bardzo wcześnie. Przy wczesnym
siewie i niskiej jeszcze wówczas temperaturze powietrza i gleby pęcznienie nasion i wschody obu powyższych gatunków trwają około 21 dni. W tym czasie
wskazane jest intensywne bronowanie,
które najskuteczniej niszczy chwasty na
całej powierzchni i przeciwdziała wyparowaniu wody z gleby. Przez pewien
czas, kiedy łodyżka bobiku podchodzi
pod powierzchnię gleby i przebija ją, kiedy łubin biały dzięki wydłużaniu podliścieniowej części łodyżki wysuwa liścienie na powierzchnię gleby, bronowania
się nie stosuje. Zabieg ten powtarza się,
kiedy rośliny są już ukorzenione, kiedy
bobik osiągnie długość 5-7 cm, a łubin
biały wytworzy pierwsze właściwe liście.
Nie stosujemy brony dla celów pielęgnacyjnych, gdy rośliny wyrosną już na ty-

le, że poprzeczne części brony mogłyby
je uszkadzać.
Termin zbioru obu roślin nie wymaga szczególnych obserwacji. U bobiku
strąki nie pękają i są dość silnie osadzone na pędzie głównym, a w czasie dojrzewania czernieją. Dawniej praktykowany był zbiór dwufazowy. Natomiast
obecnie wykonuje się zbiór kombajnem
jednofazowy w momencie, gdy dojrzeją wszystkie strąki. Omłócone nasiona,
zwłaszcza zbyt wilgotne od kombajnu,
trzeba dosuszyć do około 14 proc. wilgotności, gdyż tylko przy takim stanie
zawartości wody mogą być przechowywane przez dłuższy czas.
Łubin biały kosimy, gdy dojrzewają
strąki na pędzie głównym i rozgałęzieniach bocznych. Nasiona pochodzące ze
strąków wytworzonych na rozgałęzieniach bocznych stanowią bowiem około
50% ogólnego plonu nasion. Również ta
roślina może być zbierana dwufazowo,
lecz najczęściej praktykowany jest zbiór
jednofazowy kombajnem.
Przy nierównomiernym dojrzewaniu
w latach o nadmiernej ilości opadów celowe staje się wykonanie defoliacji roślin dostępnymi preparatami.
Źródło:
- „Rośliny strączkowe źródłem białka”, doc.
dr hab. Jan Mikołajczyk - praca zbiorowa

w polu i na łące

Uprawa soi w polskich warunkach

Resort rolnictwa planuje wyeliminować pasze zawierające transgeniczną soję, dlatego rośnie zainteresowanie rolników
uprawą tej rośliny w polskich warunkach.
mgr inż. Anna Głoskowska

Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn
Soja to roślina bobowata pochodząca
z Azji Wschodniej. Na świecie uprawiana jest w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Argentynie, Indiach, Chinach. Miejsce
pochodzenia ukształtowało jej wymagania glebowe, pokarmowe i wodne. Celem
hodowli jest zatem dostosowanie soi do
naszych warunków z zachowaniem wysokiej plenności. Soja uważana jest za jedną z najważniejszych roślin uprawnych
do produkcji olejów oraz pasz. Białko soi
charakteryzuje się doskonałym składem
aminokwasowym, dorównującym białku jaja kurzego a tłuszcz bardzo wysoką zawartością nienasyconych kwasów
tłuszczowych. Zmiany w przepisach dotyczących skarmiania pasz GMO zachęcają rolników do uprawy soi niemodyfikowanej genetycznie we własnych gospodarstwach.
Dzięki zdolności soi do współżycia
z korzeniowymi bakteriami brodawkowymi wiążącymi wolny azot z powietrza wymaga ona tylko niewielkiego nawożenia azotem a to obniża koszty produkcji białka. Ograniczone nawożenie
pól azotem chroni środowisko przed zanieczyszczeniem azotanami. Zbyt duże
dawki azotu powyżej 60 kg/ha działają niekorzystnie przedłużając wegetację
i opóźniając kwitnienie roślin. Soja ma
duże wymagania pokarmowe względem
fosforu i potasu, stosuje się 60-80 kg/ha
fosforu i 120-160 kg/ha potasu.
Soja posiada silnie rozwinięty system korzeniowy sięgający nawet do głębokości 150 cm, co korzystnie wpływa
na strukturę gleby oraz ma możliwość
pobierania składników pokarmowych
wypłukanych do podglebia. Co ważne
w naszych warunkach klimatycznych
soja nie jest atakowana przez agrofagi.
Choroby i szkodniki nie mają większego znaczenia, jeżeli występują zgorzele
siewek, mączniaki rzekome, bakteryjne
ospowatości czy plamistości liści to z reguły poniżej progu ekonomicznej szkodliwości. Szkody w uprawie mogą powodować przymrozki oraz podgryzanie
przez zwierzęta, ale dzięki dobrym zdolnościom regeneracyjnym, soja może tworzyć nowe pędy poniżej uszkodzenia. Za-

lecane do uprawy w Polsce są odmiany wczesne cztero i trzyzerowe, dla których okres wegetacyjny wynosi od 120130 dni, dojrzewają one we wrześniu i nie
wymagają desykacji. Liście soi w sposób
naturalny opadają przed zbiorem, pozostają jedynie pędy ze strąkami. W czasach kiedy mamy do czynienia z pogarszającym się stanem środowiska rolniczego, uprawą w znacznej mierze zbóż co
powoduje inwazje szkodników i chorób,
soja może być idealną rośliną zapobiegającą monokulturom jak i degradacji gleby.
Do uprawy soi wymagane są gleby
żyzne w wysokiej kulturze, kompleksu
pszennego bardzo dobrego lub dobrego,
klasy bonitacyjne II, IIIb. Soja nie może być uprawiana na glebach zakwaszonych, odpowiednie dla niej pH to 6-7,
wtedy symbioza z bakteriami brodawkowymi przebiega prawidłowo. Soja źle
kiełkuje na glebach zbyt ciężkich, zlewnych, zaskorupiających się.
W warunkach Polski zaleca się uprawiać soję po odchwaszczonych zbożach,
gdyż łamie niekorzystny zbożowy płodozmian. Na to samo stanowisko nie powinna wracać wcześniej niż co 4 lata.
Po okopowych na oborniku soję można
uprawiać po 3 latach. Soja pozostawia
bardzo dobre stanowisko dla pszenicy
ozimej. Gleba jest naturalnie zdrenowana a udział bobowatych w zmianowaniu
zmniejsza zachwaszczenie zbóż i inwazję
chorób grzybowych.
Bardzo istotnym elementem agrotechniki jest uprawa gleby w taki sposób aby
zatrzymać jak najwięcej
wody. Po zebraniu przedplonu należy wykonać jak
najszybciej podorywkę
oraz orkę przedzimową
na głębokość 25 cm. Wiosną gdy tylko można wjechać w pole, należy wyrównać powierzchnie pola aby zatrzymać wodę.
Uprawki wiosenne ograniczamy do włókowania
oraz doprawienia agregatem uprawowym przed
samym siewem. Jeżeli jest
sucha wiosna, na glebach

lekkich i średnich należy wykonać wałowanie posiewne w celu lepszego podsiąku wody do nasion. Wysiewamy na głębokość 3-4 cm w rozstawie 15-25 cm. Nasiona należy zaszczepić bakteriami brodawkowymi Bradyrhizobium Japonicum.
Po wschodach soi chwasty zaleca się
zwalczać mechanicznie od fazy 3 liści do
15 cm wysokości rośliny. W Polsce mamy
zarejestrowanych 9 preparatów chwastobójczych doglebowych oraz 8 dolistnych.
W sprzyjających warunkach zastosowanie preparatu doglebowego po siewie soi
może być wystarczające.
Dzięki postępowi hodowlanemu, jak
wynika z badań COBORU soja może
być uprawiana w całej Polsce. Soja w doświadczeniach uzyskuje plony ponad 40
dt/ha co świadczy o jej możliwościach
i potencjale plonotwórczym. Od kilku lat
rośnie zainteresowanie uprawą soi w Polsce, rośnie areał uprawy tego gatunku.
W 2010 r. soję uprawiano na ok 180 ha,
obecnie jest to już obszar ok 20 tys. ha.
Uprawiając soję dla pozyskania paszy
mamy dodatkowe korzyści środowiskowe. Soja poprawia strukturę gleby, stosunki wodno-powietrzne, zwiększa aktywność biologiczną, udostępnia składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby, wiąże azot atmosferyczny.
Źródła:
- www.ior.poznan.pl
- www.coboru.pl
- www.polskasoja.pl
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Uprawa konopi włóknistych
– jako alternatywne źródło dochodu

Polska posiada wieloletnią tradycję w uprawie i przerobie konopi. Wiek XIX i początek XX był dla konopi wyjątkowo
korzystny, ponieważ uprawa jej była rozpowszechniona niemalże w całej Polsce. W latach 20-tych XX wieku głównym
zajęciem ludności wiejskiej było pozyskiwanie włókna z konopi oraz wyrabianie z niego tkanin. Rośliny poddawano
procesowi roszenia, polegającym na moczeniu całych łodyg w wodzie celem odklejenia włókien, a następnie poddawano procesowi suszenia. Całkowite załamanie rynku konopnego w Polsce odnotowano w latach 90-tych.
mgr inż. Joanna Burda

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ostróda
W Polsce jak i na całym świecie rynek produktów otrzymywanych z nasion przemysłowych konopi, ciągle wzrasta i cieszy się coraz to większym zainteresowaniem. Istnieje wiele firm
produkujących artykuły spożywcze, które chętnie produkowały by zdrową żywność z konopi np. olej konopny lub odżywki oparte na białku znajdującym się w nasionach konopnych.
Dotychczasowa praktyka przemysłowa potwierdza możliwość
wykorzystania konopi włóknistych w sektorze celulozowo-papierniczym – doskonale sprawdzają się jako alternatywne źródło celulozy pozyskanej z drewna.
Nasiona są również bogatym źródłem białka, które można
wykorzystać do skarmienia zwierząt. Ponadto roślina ma zastosowanie w budownictwie oraz jako surowiec energetyczny.
Obecnie do Krajowego Rejestru COBORU jest wpisanych kilka odmian konopi włóknistych, które można leganie uprawiać
na terytorium Polski, czyli tych które nie zawierają więcej niż
0,2% THC (substancji psychoaktywnych).
Wykaz odmian konopi włóknistej zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze COBORU
Odmiana

Data rejestracji

Kierunek użytkowania

Białobrzeska

1967

nasiona, słoma

Beniko

1985

włókno, słoma

Tygra

2007

nasiona, słoma

Wielkopolskie

2009

biomasa

Wojko

2011

nasiona, słoma

Rajan

2014

nasiona, biomasa

Henola

2017

nasiona, olejki eteryczne

Glyana

2017

włókno, nasiona

Rośliny te preferują gleby zasobne w azot oraz o uregulowanych stosunkach wodnych. Najkorzystniejsze pH 7,1-7,6, nie
lubią gleb kwaśnych, lekkich o niskiej zawartości składników
pokarmowych jak i bardzo ciężkich, iglastych lub torfowych.
Dawki nawozów na 1 ha uprawy: 90-120 kg N, 70-100 kg P2O5,
100-140 kg K2O. Można także stosować nawożenie obornikiem.
Rośliny w naszych warunkach wymagają jedynie zaprawiania nasion oraz jednego zabiegu herbicydem – przed wschodami roślin. Później konopie rosną szybko i szczelnie zasłaniają glebę rozłożystymi liśćmi. Również zabiegi uprawowe są
uproszczone – głęboka orka na zimę oraz wiosenne bronowanie powinny wystarczyć.
Do zbioru używa się odpowiedniego kombajnu lub kosiarki listwowej przy zbiorze uprawy na biomasę. W zależności
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od warunków z 1 ha można uzyskać około 700 kg nasion oraz
1800 kg włókna.
Uprawa konopi w Polsce podlega pod ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii i jest określona w art. 47 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. oraz przy uprawie na nasiona kwalifikowane pod
ustawę o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r.
Konopie włókniste mogą być uprawiane wyłącznie na:
 potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, kosmetycznego, spożywczego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa:
 na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu kwalifikowanego materiału siewnego kategorii elitarny albo kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:
• umowy kontraktacji zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności
w zakresie skupu konopi włóknistych lub,
• zobowiązań do przetworzenia konopi włóknistych we własnym
zakresie na cele określone w ustawie (art. 4 ust 3) składanego
do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia
uprawy, w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu. W tym
przypadku również składa się samodzielny wniosek o zezwolenie na uprawę do burmistrza, prezydenta miasta lub wójta
w gminie właściwej dla miejsca położenia uprawy.
Obecnie na rynku jest kilka instytucji/firm które próbują
przywrócić świetność uprawie konopi włóknistych na terytorium Polski. Przeprowadzone są szkolenia dla przyszłych plantatorów, niektóre firmy pomagają rolnikom na każdym etapie produkcji poczynając od uzyskania stosownych pozwoleń
skończywszy na zbiorze i skupie surowca. Gwarantowane ceny przez firmy skupujące surowiec to 350-400 zł za tonę włókna oraz 3,00 zł za 1 kg nasion.
Szukając lepszych cen zbytu można kierować swoje oferty do firm zagranicznych, głównie poszukiwane są włókna
prasowane w kostki z przeznaczeniem na materiał budowlany. Przewidziane są również dopłaty unijne do 1 ha uprawy
w wysokości 135 zł/ha, które wypłaca ARiMR wraz z płatnościami bezpośrednimi.
Źródła:
- http://www.coboru.pl/
- http://www.czermin-wlkp.bip.net.pl
- Burczyk H., Konopie w uprawie na nasiona, PORADNIK PLANTATORA, Poznań 2001r.
- Praca zbiorowa K. Heller, M. Strzelczyk, M. Chudy, „Poradnik uprawy lnu oleistego i konopi”

w chlewni i oborze

Nowe możliwości uboju zwierząt gospodarskich
na terenie gospodarstwa rolnego
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia
14 stycznia 2020 roku poz. 56 od 18 lutego br. uruchomiło tzw. ,,rzeźnie rolnicze”, o małej zdolności produkcyjnej, położone
na terenie gospodarstw rolnych. Rozporządzenie określa niektóre wymagania weterynaryjne dotyczące konstrukcji,
rozplanowania i wyposażenia, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach
o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw oraz konieczne wymagania weterynaryjne dotyczące
funkcjonowania tych rzeźni.
mgr inż. Jerzy Bancewicz

Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

W rzeźniach rolniczych można poddawać ubojowi zwierzęta gospodarskie kopytne, drób, zajęczaki lub zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, których posiadaczem jest podmiot prowadzący rzeźnię lub inny podmiot
utrzymujący takie zwierzęta w gospodarstwie położonym na
obszarze tego samego powiatu, w którym jest zlokalizowana
ta rzeźnia lub na obszarach powiatów sąsiadujących z powiatem, w którym zlokalizowana jest ta rzeźnia. W rzeźniach rolniczych będzie dokonywany również rozbiór mięsa pozyskanego z tych zwierząt.
Limity dzienne liczby zwierząt poddawanych ubojowi
w rzeźniach rolniczych odpowiednio wynoszą:
 drobiu albo zajęczaków 50 sztuk,
 ptaków bezgrzebieniowych 1 sztuka,
 świń o wadze równej lub powyżej 15 kilogramów 6 sztuk,
o wadze poniżej 15 kilogramów 10 sztuk,
 owiec albo kóz o wadze powyżej 15 kilogramów 6 sztuk,
o wadze poniżej 15 kilogramów 10 sztuk,
 bydła albo koni w wieku równym lub powyżej 3 miesięcy
1 sztuka, w wieku poniżej 3 miesięcy 2 sztuki.
Nowe prawo otwiera zupełnie nowe możliwości uboju zwierząt gospodarskich, realizowanego na małą skalę, o których
jeszcze niedawno nie mieliśmy odwagi myśleć; zrozumiałe, że
warunki pozyskiwania mięsa w ,,rzeźniach rolniczych” muszą
odpowiadać zasadniczym wymogom, koniecznym do spełnienia przy produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.
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Pierwszym krokiem w stronę uruchomienia ,,rzeźni rolniczej” w gospodarstwie jest złożenie wniosku do Powiatowego Lekarza Weterynarii o ocenę załączonego do wniosku planu technologicznego rzeźni (z informacjami o zakładanej skali uboju i pochodzeniu ubijanych zwierząt – z własnego gospodarstwa, z gospodarstw sąsiednich lub z terenu powiatu, z powiatów sąsiednich). Kolejnym ruchem jest decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu planu technologicznego dla rzeźni, którą zamierzamy uruchomić. Na podstawie
zatwierdzonego planu przystępujemy do przygotowania i urządzenia pomieszczeń rzeźni zgodnie z planem.
Zwierzęta na ubój są doprowadzone lub transportowane do
rzeźni rolniczej bezpośrednio z gospodarstwa, w którym były
utrzymywane, a środek transportu i urządzenia do transportu są czyszczone, myte i odkażane. Jeżeli w rzeźni rolniczej są
ubijane zwierzęta gospodarskie z innych gospodarstw (oznakowane, ze świadectwem zdrowia), szczególnie z gospodarstw,
z których transport tych zwierząt trwał dłużej niż 2 godziny,
dla takich zwierząt należy przewidzieć zagrodę do odpoczynku
przed ubojem i wodę po podróży. Dla zwierząt podejrzanych
o chorobę musi to być dodatkowa zagroda lub pomieszczenie.
Uboju zwierząt lub rozbioru mięsa w rzeźni rolniczej dokonują osoby z kwalifikacjami potwierdzonymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. W pobliżu pomieszczenia, w którym
dokonuje się uboju zwierząt lub rozbioru mięsa, znajduje się
osobne miejsce do zmiany odzieży własnej na odzież roboczą
i ochronną, zmiany obuwia oraz oddzielnego przechowywania odzieży własnej przez osoby wykonujące czynności związane z ubojem zwierząt i produkcją mięsa, przy czym lokalizacja tego miejsca wyklucza możliwość zanieczyszczenia mięsa. W rzeźni rolniczej jest dostępna co najmniej jedna toaleta
spłukiwana wodą, podłączona do sprawnego systemu kanalizacyjnego, której drzwi wejściowe nie otwierają się bezpośrednio do pomieszczenia, w którym odbywa się ubój zwierząt lub
znajduje się mięso albo zlokalizowana w pobliżu pomieszczenia, w którym dokonuje się uboju zwierząt lub rozbioru mięsa.
Rzeźnia rolnicza składa się z co najmniej jednego pomieszczenia, przy czym to samo pomieszczenie może być wykorzystywane do przeprowadzania:
 następujących czynności tzw. brudnych:
 ogłuszania i wykrwawiania,
 sparzania, odszczeciniania, oparzania i opalania – w przypadku świń,
 oskubywania lub oskórowania oraz sparzania,

w chlewni i oborze
 następujących czynności tzw. czystych:
jeżeli ubój zwierząt i rozbiór mięsa są przeprowadzane
w tym samym pomieszczeniu wówczas rozbiór mięsa (tusz)
odbywa się po zakończeniu uboju oraz po odpowiednim
oczyszczeniu, myciu i odkażeniu pomieszczenia, w którym
odbywał się ubój.
 wytrzewiania – czyli usunięcia zawartości jamy brzusznej i klatki piersiowej (po wytrzewieniu dalej zajmujemy się tuszą: min. staranne opłukujemy tuszę możliwie
oszczędną ilością wody) i dalszej obróbki, z wyłączeniem
poddanych ubojowi drobiu, zajęczaków oraz ptaków bezgrzebieniowych,
 obróbki czystych narządów wewnętrznych i jelit,
 wstępnej obróbki i czyszczenia podrobów, zwłaszcza oskórowanych głów, jeżeli nie jest wykonywana na linii uboju,
 pakowania zbiorczego podrobów,
 wysyłki mięsa,
pod warunkiem, że czynności te są wykonywane w odrębnym miejscu albo w innym czasie, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mięsa, oraz po ich zakończeniu
przeprowadza się odpowiednie czyszczenie, mycie i odkażenie miejsc, w których były wykonywane te czynności, lub w razie potrzeby całego pomieszczenia (podłoga, ściany, sufit, stoły, pojemniki – codziennie, chłodnia
po opróżnieniu);
 opróżniania i czyszczenia żołądków i jelit lub w przypadku
poddanych ubojowi drobiu, zajęczaków oraz ptaków bezgrzebieniowych – wytrzewiania i dalszej obróbki, łącznie
z dodawaniem przypraw korzennych do całych tusz, pod
warunkiem że czynności te są wykonywane w innym czasie niż pozostałe czynności przeprowadzane w tym pomieszczeniu, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mięsa, oraz po ich zakończeniu przeprowadza się odpowiednie czyszczenie, mycie i odkażanie miejsc, w których były wykonywane, lub w razie potrzeby całego pomieszczenia.
W rzeźni rolniczej funkcjonuje system urządzeń do czyszczenia, mycia i odkażania narzędzi po każdej produkcji, zabezpieczający mięso przed zanieczyszczeniem i umożliwiający
dostęp do odkażonych narzędzi podczas produkcji, a w przypadku gdy do tego odkażania używana jest woda, to jej temperatura powinna być nie niższa niż 82°C. W zamkniętej szafce znajdują się środki dezynfekcyjne, używane w rzeźni; razem z nimi przechowywana jest instrukcja do wykonywania
roztworów dezynfekcyjnych. Zainstalowane są dla pracowników mających kontakt z mięsem, możliwie najbliżej stanowisk pracy, urządzenia do mycia i odkażania rąk, z bieżącą
wodą ciepłą i zimną wodą lub wodą zmieszaną do odpowiedniej temperatury, wyposażone w środki do czyszczenia i odkażania rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku i pojemniki na zużyte ręczniki.

W rzeźni rolniczej, w której odbywa się rozbiór mięsa (tusz
lub półtusz ubitych zwierząt) mięso pakowane (za mięso pakowane uznaje się również elementy tuszy przechowywane
w pojemnikach) i niepakowane pozyskane w wyniku rozbioru jest przechowywane (wieprzowina i wołowina wychłodzone do 7°C, mięso drobiowe do 4°C):
 w jednym pomieszczeniu, innym niż pomieszczenie, w którym odbywa się ubój zwierząt lub rozbiór mięsa, pod warunkiem że jest ono przechowywane w innym czasie albo
w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie przechowywanego mięsa i opakowań, albo
 w przypadku gdy rzeźnia rolnicza składa się z jednego pomieszczenia, w którym odbywa się ubój zwierząt lub rozbiór mięsa:
 w co najmniej dwóch urządzeniach do chłodniczego przechowywania mięsa, z których każde służy do oddzielnego przechowywania mięsa pakowanego albo niepakowanego, albo
 w tym samym urządzeniu do chłodniczego przechowywania mięsa, pod warunkiem że jest ono przechowywane w innym czasie albo w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie przechowywanego mięsa i opakowań.
W rzeźni rolniczej znajduje się co najmniej jedno urządzenie,
zamykane na klucz, do chłodniczego przechowywania mięsa
uznanego za niezdatne do spożycia przez ludzi.
W rzeźni rolniczej znajduje się odpowiednio wyposażone,
zamykane na klucz miejsce do wyłącznego użytku przez urzędowego lekarza weterynarii.
Po spełnieniu wszystkich wymogów rolnik składa Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii informację o gotowości rzeźni
rolniczej do uruchomienia produkcji. Po kontroli rzeźni Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje decyzję o zatwierdzeniu
rzeźni rolniczej. Właściciel rzeźni rolniczej każdorazowo minimum 2 dni przed planowanym ubojem zwierząt w rzeźni
zgłasza ten zamiar urzędowemu lekarzowi weterynarii w celu
oceny stanu zdrowia zwierząt przeznaczonych do uboju, poubojowej oceny tusz i narządów wewnętrznych oraz pobrania
prób do badania na włośnie.

Rzeźnia rolnicza jest wyposażona w miejsce lub obszar
poza pomieszczeniawmi rzeźni do przechowywania obornika, odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób
postronnych oraz zwierząt. Treści przewodów pokarmowych ubitych zwierząt są przechowywane w zamkniętym,
szczelnym pojemniku również zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt. Docelowo mogą być
kompostowane.
Bieżące Informacje nr 4 [367]  Kwiecień 2020
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Kozy – czy warto je hodować?
Koza jest jednym z pierwszych udomowionych zwierząt ok. 9 tys. lat p.n.e. Hodowana była dla mleka, mięsa i skór.
Do niedawna stopniowo zapominana, obecnie jej hodowla wraca do łask ze względu na m.in. leczniczą wartość
mleka, które ma właściwości dietetyczno-terapeutyczne.
mgr inż. Bogusław Wawrzyńczyk

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława

Mleko kóz jest z powodzeniem stosowane w żywieniu dzieci z tzw. „skazą białkową”, astmatyków ciepiących na inne
schorzenia dróg oddechowych. Dodatkowym walorem podnoszącym jego przydatność są silne właściwości antyalergiczne. Skład chemiczny mleka koziego jest zbliżony do krowiego
jednak białko tego mleka jest szybciej i łatwiej trawione a jego aminokwasy w wyższym stopniu przyswajalne niż ma to
miejsce w przypadku mleka krowiego.
Kozy ze względu na wymierne walory mleka hodowane są
m.in. w takich krajach jak Francja, Niemcy, Holandia czy USA.
O roli i gospodarczym znaczeniu mleka koziego świadczy fakt,
że np. we Francji ok. 35% produkcji serów stanowią sery wyrabiane z mleka koziego.
Drugim obecnie pod względem znaczenia produktem
spożywczym otrzymywanym od kóz jest mięso. Mięsne
użytkowanie kóz staje się coraz powszechniejsze. Zbyt koź-
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lęciny jest praktycznie nieograniczony, a wiąże się to z chłonnością rynków Europy Zachodniej oraz krajów muzułmańskich. W porównaniu z bydłem, przyrost 1 kg masy ciała
koźląt można uzyskać przy prawie dwukrotnie niższym zużyciu paszy. Ponadto opłacalność produkcji żywca koziego
podyktowana jest większą plennością i płodnością kóz. Wydajność rzeźna tych zwierząt zależy od wieku, płci, żywienia i masy ciała a także rasy zwierzęcia. Wydajność rzeźna
wzrasta wraz ze wzrostem masy ciała. Przy tej samej masie ciała wydajność rzeźna osobników męskich jest wyższa
niż żeńskich. Mięso kóz charakteryzuje się dużą zawartością
białka (ponad 20%) oraz soli mineralnych jednocześnie zawiera małe ilości tłuszczu (ok. 3%). Mały stopień umięśnienia kozich tusz a także ich ograniczona produkcja jest powodem braku zainteresowania przemysłu mięsnego skupem
i ubojem tych zwierząt. Z tego też powodu powstają mniejsze lokalne ubojnie, które są w stanie zagospodarować surowiec z małych koźląt.
Rasy mleczne kóz hodowanych w Polsce
 Rasa biała uszlachetniona – kozy tej rasy stanowią większość pogłowia kóz w Polsce. Wydajność mleczna za okres
laktacji wynosi od 650 do 1100 kg mleka. Masa ciała samic
wynosi ok. 60 kg zaś kozłów ok. 90 kg. Kozy posiadają połyskujący włos o białym umaszczeniu a także wydatne wymię o okrągłym kształcie.
 Rasa saaneńska – jest to rasa wyhodowana w Szwajcarii
i obecnie występująca najliczniej na świecie. Są one odporne na niekorzystne warunki środowiska. Wydajność mleczna to 600-1200 kg za okres laktacji trwający 300 dni przy
3,4% zawartości tłuszczu i ok. 3% zawartości białka. Samice
ważą ok. 60-90 kg zaś samce ok. 100 kg. Kozy saaneńskie
są przeważnie bezrożne choć bywa, że osobniki posiadają
rogi. Jedno stado tej rasy – 28 sztuk znajduje się w gminie
Zalewo w gospodarstwie Pani Wioletty Niemiec w miejscowości Murawki.
 Rasa alpejska francuska – kozy te posiadają umaszczenie
od jasnopłowego do ciemnobrunatnego z czarnymi końcami nóg i czarnej prędze wzdłuż linii grzbietu. W rasie
tej występują osobniki zarówno bezrożne jak i z rogami.
Wydajność mleka dochodzi w tej rasie do 1800 kg podczas
laktacji.
 Rasa toggenburska – osobniki tej rasy są mniejsze od kóz
saaneńskich. Masa ciała samic wynosi ok. 60 kg, natomiast
samców ok. 80 kg. Wywodzą się ze Szwajcarii. Umaszczenie od jasno- do ciemnobrunatnego, czekoladowego a także
mysiego. Białe umaszczenie występuje na obrzeżu małżowin usznych i na spodniej stronie ogona. Kozy toggenburskie dają w 10-laktacji od 700 do 1000 kg mleka o zawartości tłuszczu 3,5-5%.
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Rasy mięsne kóz
 Koza burska – pochodzi z RPA. Ze względu na dużą wydajność mięsną dochodzącą do 70% oraz bardzo dobre
przyrosty dzienne dochodzące do 400 g wyśmienicie nadaje się do produkcji koźlęciny. Ta rasa charakteryzuje się
wysoką plennością – w ciągu 2 lat można uzyskać trzy
wykoźlenia. Umaszczenie jest charakterystyczne: głowa
i szyja są ceglasto-czerwone a reszta ciała jest biała. Zwierzęta obu płci są rogate, chociaż często zdarzają się osobniki bezrożne.
 Karłowata koza afrykańska zwana kameruńską – jest to
koza o małej masie ciała bo zaledwie ok. 25 kg ale ma bardzo duże znaczenie w Afryce jako rasa mięsna. Populacja
tych kóz liczy ok. 20 mln sztuk. Plenność jest dobra (średnio 1,8 koźlęcia w miocie) a w 2-3 miesiącu po wykoźleniu
można samice ponownie kryć. W Polsce rasa ta ma znaczenie amatorskie.

produkcji serów zawierającą znaczące ilości wapnia i fosforu. Decydując się na hodowlę kóz można zapewnić, zwłaszcza mniejszym gospodarstwom rolnym, dodatkowe źródło
dochodu.
Źródła:
- www.pomorska.pl
- pl.wikipedia.org
- www.rynekrolny.pl
- www.hodowla.eu
- www.swiatrolnika.info

Wysokowydajne kozy są wbrew pozorom zwierzętami stosunkowo dość wybrednymi co do pobieranej paszy, w związku z tym należy paszę urozmaicać a pozyskane mleko i uzyskane z niego przetwory są wtedy bogatsze w makro i mikroskładniki. Mleko kozie jest doskonałą bazą stosowaną do
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EGIPT NA MAZURACH
Nie trzeba lecieć do Egiptu, żeby zobaczyć piramidy. We wsi Rapa na Mazurach w Nadleśnictwie Czerwony Bór, znajduje się grobowiec rodziny Farenheidów, stylizowany na starożytną budowlę.
Wieś Rapa znajduje się
około 45 km na północ od
Giżycka, ten dystans można pokonać samochodem
w niecałą godzinę. To 15 min
drogi od Bań Mazurskich.
Twórcą grobowca był
duński rzeźbiarz Bertel
Thorvaldsen przynajmniej
tak głoszą legendy, gdyż nigdy nie udało się tego jednoznacznie stwierdzić, który stworzył m.in. pomnik Józefa Poniatowskiego w stolicy. Budowla mierzy prawie
16 metrów wysokości i została zbudowana w 1811 roku. Budowę grobowca zlecił baron Friedrich von Fahrenheid, który podczas licznych podróży zafascynował się
starożytnym Egiptem i kierował się dewizą „życie po życiu
to cel istnienia”. Był również fascynatą procesu mumifikacji ciała po śmierci. W grobowcu było pochowanych łącznie siedem osób z rodu Fahrenheid. Podczas I i II wojny
światowej grobowiec został zniszczony przez Rosjan, mimo to nadal pozostały w nim ludzkie szczątki rodu, kóre

zbeszcześcili poszukiwacze kosztowności. Miejsce przez
wiele lat było zapomniane, ale w ostatnich latach owiane jest coraz to nowymi legendami i przyciąga turystów.
O piramidzie mówi się dopiero od kilkunastu lat. Wcześniej to miejsce nie miało wiele szczęścia, ze względu na
swoją niezwykłość i tajemniczość budziło wiele emocji.
Lasy Państwowe postanowiły uratować zabytek. Sfinansowały całość prac potrzebnych do jego remontu.
W listopadzie 2018 roku piramida w Rapie została odnowiona. Licznie szczególnie latem miejsce odwiedzają tropiciele niewytłumaczalnych zjawisk oraz turyści. Piramida w Rapie jest
mniejszą choć wierną kopia
egipskiej piramidy, wiernie
oddane są w niej m.in. kąty
nachylenia ścian. Pasjonaci tego miejsca twierdzą, że
w Rapie przecinają się trzy
linie silnego promieniowania geomantycznego łączące
tzw. „miejsca mocy”. Podobno jedna z takich linii biegnie
przez Rapę do Wilczego Szańca w Gierłoży, gdzie znajdowała się jedna z kwater Hitlera.
Główne wejście do piramidy zabudowano a w okna
wstawiono kraty jednak nie przeszkadza to żeby zajrzeć
do jej wnętrza.
Bieżące Informacje nr 4 [367]  Kwiecień 2020
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Dobór ras bydła mięsnego
do produkcji wołowiny

Coraz bardziej popularna w kraju jest wołowina kulinarna pozyskiwana od bydła ras mięsnych. Jednak w Polsce wciąż
jeszcze jest mało znana. Obecnie większość mięsa wołowego dostępnego na rynku pochodzi ze stad mlecznych albo
jak w przypadku bydła simentalskiego, od bydła w typie mięsno-mlecznym.
mgr inż. Władysław Tyllo

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn
Starając się sprostać potrzebom rynku, należy również uwzględnić przy
wyborze właściwej rasy upodobania hodowcy. Wiadomo, że do wypasu bydła,
na którego żywienie przeznaczony będzie mniejszy nakład a zimą pasze będą oparte na tych wytworzonych w gospodarstwie, najlepiej nadają się rasy
Hereford i Agnus, lubiące suche i rozległe pastwiska. Natomiast bydło, które
ma duże wymagania, potrzebuje urodzajnych pastwisk i stałego wypasania
to rasy Charolaise, Piemontese, Simental i Limousine. Osiągają one też wysoką masę ciała i dlatego należą do wyższej klasy.
W Polsce produkcja wołowiny przez
wiele lat była nieopłacalna. Bydło hodowano głównie w celu pozyskiwania
mleka, więc rasy mięsne nie były rozpowszechnione. Obecnie nie opłacalne jest utrzymywanie opasów, gdyż cena na skupie za żywca wołowego jest
zbyt niska i nieadekwatna do kosztów jego utrzymania. Brakuje także na
rynku cielęciny, gdyż zmniejszyło się
wyraźnie stado krów mlecznych. Najbardziej opłacalne dla gospodarki byłoby obecnie krzyżowanie towarowe
opasów i bydła mlecznego. W związku z likwidacją Państwowych Gospodarstw Rolnych i migracji młodzieży z wsi do miast, wiele gospodarstw
nie wykorzystuje pastwisk i łąk, stoją
także niewykorzystane zabudowania
gospodarcze, które można by zapełnić bydłem mięsnym i rozpocząć ekologiczną hodowlę żywca wołowego.
Podczas opasu szczególnie ważne jest
maksymalne wykorzystanie biologicznego potencjału bydła. Wysokie przyrosty masy ciała opasanego bydła i tusze bez nadmiernego otłuszczenia są
cechami dobrze karmionych zwierzęta. Końcowy produkt, czyli mięso kulinarne powinno być soczyste, kruche,
charakteryzować się dobrym smakiem
i zapachem.
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Zarówno w interesie przemysłu mięsnego, jak i konsumenta jest zakup bydła rzeźnego o wysokich walorach mięsnych, przy umiarkowanym otłuszczeniu. Na skład tuszy, ma wpływ wiele
czynników: rasa, płeć, wiek, masa ciała
zwierząt, intensywność żywienia i kondycja rzeźna. Najlepsze jest bydło simentalskie, które charakteryzuje się dużo lepszymi walorami rzeźnymi w porównaniu do ras mlecznych hodowanych w kraju. To rasa użytkowana dwukierunkowo, doskonale wykorzystująca
pasze z użytków zielonych, o dobrych
cechach rzeźnych. Spełnia wymagania
przemysłu mięsnego i jest konkurencyjna dla ras typowo mięsnych pod względem ekonomiki opasu. Dbanie o ciągłe
doskonalenie cech opasowych i mięsnych jest ważnym etapem w realizacji programu hodowlanego dla tej rasy.
Bydło simentalskie charakteryzuje się
wysokim tempem wzrostu, bardzo dobrym wykorzystaniem pasz gospodarskich w opasie, dobrą wydajnością rzeźną i dobrze umięśnioną i niezbyt otłuszczoną tuszą. W gastronomii i przetwórstwie liczy się bydło powyżej 550-600
kg charakteryzujące się dobrym wskaźnikiem uformowania. Wypukły udziec
i większa powierzchnia przekroju mięśnia świadczą o doskonałym umięśnieniu partii zadu. Mięso pochodzące od
bydła simentalskiego i mieszańców z tą
rasą charakteryzuje się najlepszą jakością, posiada jaśniejszą barwę, preferowaną przez konsumentów. Wraz ze
wzrostem masy ciała zwiększa się stopień umięśnienia, polepsza udział mięsa kulinarnego poprzez rozrost i zwiększenie powierzchni przekroju mięśni
udźca, grzbietu i łopatki. Wzrasta także procent tłuszczu śródmięśniowego,
który wpływa na jakość mięsa, głównie kruchość i soczystość.
Bydło simentalskie jest bydłem później dojrzewającym. Wzrost i produkcja tkanki mięśniowej bez nadmiernego

otłuszczenia trwa do 18. miesiąca życia.
O wartości tuszy decyduje masa tuszy,
udział mięsa, zwłaszcza w 5 podstawowych wyrębach oraz jakość mięsa. W gastronomii barwa jest jedną z najważniejszych cech jakościowych mięsa wołowego. Świadczy o jego świeżości i przydatności do celów kulinarnych. Świeże, młode mięso wołowe powinno mieć barwę
jasnoczerwoną. Przy ocenie mięsa ważna
jest także kruchość, która zależy od tak
zwanej marmurkowatości. Wraz ze wzrostem marmurkowatości mięsa wzrasta jego kruchość i soczystość. Niestety, mięso bydła simentalskiego oraz mieszańców po buhajach simentalskich charakteryzuje się dość słabą marmurkowatością wynikającą z niskiej intensywności
dopasania końcowego i wykorzystywania pasz gospodarskich – sianokiszonek
oraz własnych dodatków paszy treściwej.
Żywienie jest więc najważniejszym sposobem modyfikacji jakości mięsa i tłuszczu oraz zawartości poszczególnych rodzajów kwasów tłuszczowych w mięsie
bydła. Na Warmii rolnicy wykorzystują
zaistniałą sytuację, rozpoczynają na trawach i ziołach ekologiczną hodowlę opasów. Dominuje rasa Hereford, która dostarcza wyjątkowo dobrej wołowiny kulinarnej. Sezonowane steki, burgery są
dostarczane bezpośrednio do firmowych
sklepów i trafiają do klienta, dlatego coraz częściej na warmińskich i mazurskich
pastwiskach można spotkać rasy mięsne.
Źródła:
- Choroszy B., Z. Choroszy, Przydatność bydła simentalskiego do produkcji wołowiny,
„Wiadomości Zootechniczne, nr 2011/4,
- Litwińczuk Z., H.Grodzki, Stan hodowli
i chowu bydła w Polsce oraz czynniki warunkujące rozwój tego sektora, „Przegląd
Hodowlany” nr 6/2014
- Litwińczuk Z., Szulc T., Hodowla i użytkowanie bydła. Wydawnictwo PWRiL, Warszawa 2015.
- www. https://www.agrofakt.pl/jaka-rase-bydla-miesnego-wybrac-do-hodowli/
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Pszczoły miodne coraz bardziej potrzebują
dobrych pszczelarzy

Dobry pszczelarz to ten, który cały czas pamięta o swojej odpowiedzialności za będące pod jego opieką zwierzęta jakimi
są pszczoły, poprzez nieustanne wypełnianie obowiązku zapewnienia im pełnego dobrostanu.
dr inż. Ryszard S. Pałach
Oczekiwanie osiągnięcia zadowolenia
i pełnej satysfakcji przez każdą osobę,
która zdecydowała się podjąć trud prowadzenia choćby tylko 3-pniowej pasieki jest uzasadnione i możliwe tylko wówczas, kiedy jej właściciel będzie dobrze
znał, rozumiał i należycie wspierał potrzeby swoich podopiecznych. Oznacza
to także dla wieloletnich praktyków konieczność posiadania i ciągłego wzbogacania wiedzy o biologii i zachowaniach
(behawiorze) pszczół miodnych, gdyż
pszczelarzenie to nie jest prosta realizacja szeregu zalecanych w podręcznikach
i literaturze zabiegów i czynności. Wielka trudność polega na tym, aby prawidłowo zdecydować za każdym razem,
które rady należy wybrać z bardzo długiej listy zaleceń.
Zawsze do każdego pszczelarza stojącego przy ulu należy wszechstronna
i trafna ocena sytuacji, jaka ma miejsce
w danej rodzinie i ustalenie jakie działania najlepiej skorygują istniejący w niej
problem. Trzeba zatem przede wszystkim dążyć do bezbłędnego dostrzeżenia istotnych szczegółów w zachowaniu
pszczół i na oglądanych plastrach. Tylko
tą drogą można od razu ustalić przyczyny istniejącego problemu a w razie trudności w tym zakresie czasem trzeba skłonić pszczoły do reakcji, która przy kolejnym przeglądzie gniazda usunie istniejące wątpliwości. Na pewno tylko przy
trafnej diagnozie przyczyn wystąpienia
zaburzeń w prawidłowym stanie rodziny oraz dobrej znajomości reguł funkcjonowania rodziny pszczelej w każdym wariancie istniejących uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych można optymalnie wesprzeć potrzeby rodziny pszczelej.
Zarazem również pszczelarze z wieloletnim i bogatym doświadczeniem winni stale zachowywać należytą pokorę wobec praw przyrody. Muszą więc także
dla swojego dobra nieustannie brać pod
uwagę, że w wyniku selekcji i postępu
w pracy hodowlanej dziś w naszych pasiekach są użytkowane rasy i linie zna-

cząco różne od tych sprzed kilkudziesięciu lat. Łatwo możemy posiadać w pasiece matki zdolne do obfitego i długotrwałego czerwienia, a przez to tworzenia bardzo silnych rodzin. Taka sytuacja
wymaga z pewnością nowego podejścia
do dotychczasowych metod gospodarki
pasiecznej. Również utrzymanie zdrowia pszczół jest w dzisiejszych warunkach trudniejsze niż dawniej.

Mimo, że miodobranie jest dużym wysiłkiem,
to widok takiego plastra cieszy oko każdego
pszczelarza.
Stałe pogłębianie wiedzy i poszerzanie
kompetencji posiadanych przez pszczelarzy jest nieodzowne nie tylko dlatego, że dzięki ciągłemu postępowi nauki
zasób potrzebnej pszczelarzom wiedzy
o pszczołach jest coraz większy, ale wynika ono także ze zmian jakie stale zachodzą w środowisku przyrodniczym, z którym pszczoły miodne są bardzo ściśle
związane. Następuje przecież stale szybki
postęp w rolnictwie oraz sadownictwie,
które najszerzej i coraz bardziej świadomie korzystają z usług zapylania przez
pszczoły. Rolnicy, sadownicy i ogrodnicy
powszechnie wprowadzają nowe techno-

logie zabiegów agrotechnicznych, także
w zakresie ochrony i nawożenia poszczególnych upraw, a zarazem szeroko użytkują nowe rodzaje uprawianych roślin.
Dzięki dużemu doświadczeniu szczególnie starsi pszczelarze zauważają, że
postępujące zmiany klimatu powodują potrzebę baczniejszej obserwacji i dostrzegania przesunięć w tempie rozwoju
roślin a szczególnie przebiegu ich kwitnienia oraz reakcji pszczół na tę sytuację. W takich warunkach dotychczasowe schematy wspierania rodzin pszczelich na pasiece trzeba w części zrewidować i prawidłowo dostosować do nowej sytuacji, czyli do tego jak zachowuje się świat roślin w otoczeniu każdej
pasieki. Dobry pszczelarz nie może liczyć na to, że pszczoły same sobie poradzą kiedy zimą nie ma śniegu i mrozu
a wiosną gwałtownie rusza wegetacja, jeśli już pierwszy cieplejszy okres w przyrodzie nie będzie wykorzystany na zabiegi wspierające przyspieszony wiosenny rozwój rodzin pszczelich. Uznanie,
że do maja nie ma co pszczołom „przeszkadzac” raczej na pewno spowoduje,
że takie rodziny będą w czasie bogactwa kwitnących wiosną roślin zbyt słabe aby obficie znosić nektar do ula. Wykorzystają ten pożytek głównie na spóźniony rozwój rodziny, a kiedy zastępy robotnic wreszcie będą odpowiednio liczne, to okaże się iż rośliny wokół pasieki
odpowiednio bogatej oferty nektarowo-pyłkowej już nie posiadają.
Należyta dbałość o dobrostan każdej rodziny pszczelej wymaga, aby już
przy temperaturze powietrza wynoszącej choćby 5°C dokonać na początku
marca oczyszczenia dennic drogą ich
wymiany na czyste. Następnego dnia
przy bezwietrznej pogodzie nawet przy
temperaturze 10°C trzeba ostrożnie rozchylić skrajne plastry gniazda, aby bez
wyjmowania ich z ula sprawdzić wielkość i ułożenie zapasów. W razie potrzeby gniazdo należy ścieśnić dostosowując je do aktualnej siły rodziny. Ramki
bez odpowiedniego zapasu trzeba deBieżące Informacje nr 4 [367]  Kwiecień 2020
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likatnie wyjąć i wstawić w to miejsce
uprzednio ogrzane w mieszkaniu lub
pracowni ramki z zapasem wycofane
jesienią do magazynu. Przy ich braku
można wykorzystać plastry z zapasem
w tej chwili zbędne w innych rodzinach po ich ścieśnieniu, unikając przy
tym plastrów zanieczyszczonych kałem
z rodzin zaperzonych. Po wykonaniu
tych czynności w każdym ulu trzeba
koniecznie zmniejszyć wielkość otworu
wylotowego nawet do 2-3 cm, aby w ten
sposób ułatwić utrzymanie w gnieździe temperatury 34,5°C koniecznej do
podjęcia intensywniejszego składania jaj
przez matkę oraz wychowu czerwiu. Na
koniec przeglądu należy zadbać o dobre ocieplenie gniazd i w razie potrzeby wymienić zawilgocone ocieplenie
i daszki na suche.
Po kilku dniach dobrze jest przy
sprzyjającej pogodzie nawet bez wyjmowania plastrów ostrożnie podejrzeć czy
w poszczególnych rodzinach jest czerw,
czyli czy rodziny mogą się rozwijać,
a przy okazji zweryfikować ponownie
wielkość gniazd i usunąć zbędne plastry. Przy kolejnym przeglądzie za 7-10
dni dobrze byłoby odsklepić fragmenty plastrów na ramkach z czerwiem. Jeżeli matka ma za mało wolnych komórek do czerwienia należy rozważyć dodanie w środek gniazda ramki z suszem
i pierzgą. Warto tak zrobić nawet wtedy jeśli takie poszerzenie gniazda przy
obecnej sile rodziny jest nadmierne, jed-

nak tylko po jednoczesnym wystawieniu
za gniazdo skrajnej ramki ze zbyt dużymi w danej chwili zapasami.
Zbyt małe zapasy pokarmu po zimie
w przezimowanych rodzinach i brak
w magazynku ramek z zapasami może
skłaniać pszczelarza do podania na ramkach gniazdowych płatów ciasta cukrowo-miodowego. To jednak może zmuszać
pszczoły do wylotów z ula po wodę i powodować niepożądane straty krzepnących na zimnie robotnic. Jeśli pszczelarz
ocenia, że zapas w rodzinie zabezpiecza
jej potrzeby na co najmniej najbliższe 3-4
tygodnie, to warto na razie wstrzymać się
z tym zabiegiem.
Dalszy etap pielęgnacji rodzin pszczelich przebiega także w kwietniu stosownie do aktualnego etapu ich rozwoju.
Każdorazowo podczas przeglądu właściciel pasieki ocenia, czy zapasy węglowodanowe i białkowe są wystarczające dla
danej rodziny także w przypadku wystąpienia dłuższego okresu ochłodzenia,
kiedy nektar i pyłek z kwitnących roślin
nie będzie pszczołom dostępny. Jak zawsze kolejny element podlegający ocenie stanowi aktualna wielkość gniazda,
która musi zapewniać taką powierzchnię plastrów jaka daje wystarczającą liczbę komórek do składania jaj przez matkę przy obecności potrzebnej liczby karmicielek ogrzewających i pielęgnujących
rozwijające się larwy i poczwarki. Zbyt
obszerne gniazdo może przy niedosta-

tecznej ilości pszczół prowadzić do zahamowania rozwoju rodziny a nawet
niebezpiecznego przeziębienia i zamierania czerwiu, co w tym okresie przy
nagłej zmianie pogody i ochłodzeniu
jest bardzo groźne. Bezpieczniej jest dodawać kolejne ramki z suszem stopniowo i częściej, co jednak zwiększa pracochłonność obsługi pasieki. Decyzja i odpowiedzialność – jak zawsze – należy
do pszczelarza.
Przy temperaturze powietrza pozwalającej na wyjęcie z gniazda ramek z czerwiem każdy przegląd gniazda w całym
sezonie obejmuje także ocenę zwartości czerwiu (co wskazuje na jakość matki) oraz zdrowotności czerwiu na postawie wyglądu larw w otwartych komórkach oraz cech zasklepu. Zamarłe larwy,
zapadnięte wieczka woskowe lub występujące w nich otworki mogą wskazywać
prawdopodobieństwo stanu chorobowego i konieczność dokonania w najbliższych dniach przeglądu, który zweryfikuje ewentualne obawy. Notatki z dokonanego przeglądu każdej rodziny powinny zawsze zawierać informacje dotyczące
ilości ramek w gnieździe ze wskazaniem
wielkości zapasów i siły rodzin, obecności a także jakości matki oraz ilości czerwiu. Odnotować należy dokonane zmiany w wielkości gniazda i potrzebę wykonania innych zabiegów. Na koniec zawsze trzeba spojrzeć na wylot i dostosować jego wielkość do aktualnych potrzeb rodziny.

Ogólnopolski program regeneracji
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSCh-R).
mgr inż. Urszula Anculewicz

Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Wapń (Ca) należy do bardzo istotnych składników pokarmowych niezbędnych roślinom do prawidłowego
wzrostu. Rośliny uprawiane w glebie
o kwaśnym odczynie mają trudności
z pobieraniem substancji odżywczych.
Zabieg wapnowania poprawia strukturę
gleby oraz zwiększa wchłanianie wody
i przyswajalność składników mineralnych. Dlatego po wapnowaniu efektywność nawożenia jest zdecydowanie wyż-
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sza – gleba wchłania azot, fosfor, potas
z wyższą skutecznością, a dzięki temu
zużywamy mniej nawozów i oszczędzamy.
Ze względu na szeroki problem z zakwaszeniem gleb w Polsce, Ministerstwo
Środowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi umożliwia pozyskanie dotacji na zakup wapna. Na realizację całego programu przeznaczona została kwota 300 mln zł, przy czy Szef resortu śro-

dowiska zaznaczył, że możliwa będzie
korekta tej kwoty w zależności od realnych potrzeb. Niebawem ruszy tegoroczna kampania Programu. W województwie instytucjami odpowiedzialnymi za
wdrażanie Programu będą:
 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, do kompetencji której należy m.in.
gromadzenie kompletnych wniosków,
ich ocenę formalną oraz pod kątem
poprawności merytorycznej, a także

przy zagrodzie
sprawdzenie zgodności zakupionego
wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz przyjętych dawek mających poprawić stan środowiska rolnego. Stacje są też uprawnione do weryfikacji próbki pobranej przez wnioskującego producenta rolnego.
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do
którego wnioski będą kierowane, powtórnie weryfikowane i wydawana
będzie decyzja o wypłacie dotacji.

 do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla
gospodarstw o powierzchni powyżej
25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha
użytków rolnych,
 do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla
gospodarstw o powierzchni powyżej
50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha
użytków rolnych.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać
się będą koszty zakupu:
 wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych,
umieszczania informacji o składnikach nawozowego (Dz. U Nr 183, poz.
1229), oraz
 środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących,
o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
Jakie warunki należy spełnić
aby uzyskać dotację?
 Dokonać badania gleby w zakresie
pH. Zaleca się aby badanie obejmowało (pH, fosfor, potas, magnez) lub
posiadać badanie gleby wykonane
nie wcześniej niż w 2017 roku oraz
posiadać zalecenia dotyczące wapnowania. Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę
pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha.
 Dofinansowanie kosztów zakupu
wapna dotyczy gleb dla których pH
będzie niższe lub równe 5,5.
 Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej
będzie udzielone nie częściej niż raz
na cztery lata.
Kwota dofinansowania
przedsięwzięcia
wynosić będzie odpowiednio:
 do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla
gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,

Co obejmuje dofinansowanie?

Niezwykle istotne jest umieszczenie
na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego
lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.
Przykładowa informacja na fakturze
przy zakupie wapna nawozowego to:
wapno nawozowe typ: z przerobu skał
wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%.
Przykładowa informacja na fakturze
przy zakupie środka wapnującego to: wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana
przez producenta środka wapnującego.

Czego nie obejmuje dofinansowanie?
 Kosztu transportu.
 Koszu rozsiewu nawozów wapniowych.
Limit Pomocy – Dofinansowanie jest
realizowane w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi 20 tys. euro na
trzy lata. Pomoc de minimis obejmuje:
 dopłaty do materiału siewnego (składane w ARiMR);
 zwolnienie z podatku z czynności cywilno-prawnych, czyli 2% podatku
przy zakupie ziemi rolnej;
 pomoc suszową lub za powódź;
 ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS);
 ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego
za ziemię rolną dla KOWR;
 ulgi w podatku rolnym dla gminy;
 dopłaty do kredytów klęskowych na
zasadzie pomocy de minimis.
Okres kwalifikowalności kosztów
mieści się w przedziale czasowym od
01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.
Gdzie należy składać wnioski?
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
 opinia OSChR o zalecanej dawce CaO
lub CaO+MgO;
 faktura (oryginał) za wapno nawozowe
lub środki wapnujące;
 wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie należy składać do Sekretariatu Okręgowej
Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie (OSChR w Olsztynie) ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn.
Planowany okres przyjmowania dokumentów o refundację kosztów – celem uzyskania informacji o rozpoczęciu
tegorocznej edycji Programu zapraszamy
do śledzenia informacji na stronie WFOŚiGW w Olsztynie (http://wfosigw.olsztyn.
pl/srodki-krajowe/).
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ODKRYJMY ZAPOMNIAN E…

Kartoﬂany Król

Jak na przełomie XIX i XX wieku szerzono wiedzę rolniczą? Jak wybierano najkorzystniejsze odmiany roślin, których
plony miały być wydajniejsze od dotychczasowych i służyć mieszkańcom regionu? Jedną z metod popularyzacji najnowszych technologii w rolnictwie były majątki wzorcowe prowadzone przez właścicieli do których przyjeżdżali chętni
poznania najnowszych trendów w gospodarce rolnej.
mgr Sonia Solarz-Taciak
II Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Takim lokalnym liderem w dawnych
Prusach Wschodnich był Walter Rekittke
(1869-1945), nazywany „kartoflanym królem”. Gospodarował on w majątku Zawroty (niem. Schwenkendorf), wsi położonej około 7,5 km od centrum Morąga na
rozwidleniu dróg Morąg – Olsztyn i Morąg – Ostróda.
Walter Rekittke nie pochodził z rodziny ziemiańskiej. Jego familia była zasłużona dla Morąga, znana w XIX wieku

jako właściciele poczty. Jego ojciec Gustaw był lokalnym przedsiębiorcą branży drzewnej, był m.in. właścicielem tartaku oraz mistrzem ciesielskim specjalizującym się w wykończeniu wnętrz. Dodatkowo znany był ze swojej działalności na rzecz rodzinnego miasta. Podarował dla Morąga teren na park miejski
zwany „Kminkową Górą” – do dziś teren
ten służy rekreacji mieszkańców i jest tam
stadion piłkarski. Walter Rekittke urodził
się w dworku Gesslerheim na ówczesnych
obrzeżach miasta. Po II wojnie umieszczono tam przedszkole, które funkcjonuje
tam do dzisiaj. Obecnie jest to ul. 11 Listopada. Rekittke odebrał staranne wykształcenie. Uczęszczał do gimnazjum w Królewcu, gdzie edukował się też z zakresu
rolnictwa. Następnie studiował w Berlinie i Halle. Odbył też służbę wojskową
w 1 wschodniopruskim pułku artylerii
pieszej, uzyskując stopień oficera rezerwy. Ożenił się z córką właściciela majątku w Pozortach koło Zalewa. Swoją działalność związaną z rolnictwem rozpoczął
od zakupu w 1895 roku majątku Zawroty
liczące początkowo 530 hektary (później
553), a w roku 1898 dokupił jeszcze majątek Silin (niem. Silehnen) liczący 191 hektarów położony ok. 3 km od Morąga. Warto

wspomnieć, że folwark w Zawrotach był
w XVIII wieku majątkiem królewskim,
później przeszedł w ręce prywatne. Rekittke następnie odkupił go od właściciela nazwiskiem Döhring. Wraz z rodziną zamieszkał w typowym dla tych okolic dworku wschodniopruskim zbudowanym w 1886 r. Majątek liczył 384 ha gruntów ornych, ponad 100 ha łąk bagiennych,
30 ha lasów i 14 ha jezior. Warto wspomnieć, że w rozwinięciu produkcji pomagała bliskość stacji kolejowej w Żabim Rogu (niem. Horn) leżącej ok. 4 kilometrów
od Zawrot. Dysponowała ona zapleczem
umożliwiającym m.in. ładowanie żywych
zwierząt na wagony towarowe oraz płodów rolnych wyprodukowanych przez
okolicznych producentów.
Od początku gospodarowania Rekittke skupił się na jakości. Określił też główny przedmiot swojej specjalizacji. Były
nim kartofle, którymi obsadzał ponad
połowę posiadanego areału. Rekittke zajmował się doborem najbardziej wydajnych odmian ziemniaków odpowiednich
dla surowego klimatu naszego regionu.
To właśnie te prace przyniosły mu sławę
w całej prowincji Prusy Wschodnie. Do
Zawrot przyjeżdżali liczni praktykanci
aby zapoznać się z najnowocześniejszymi osiągnięciami rolnictwa czy organizacją pracy gospodarstwa. Uznanie to
zaowocowało zaprezentowaniem majątku w Zawrotach w specjalnym opracowaniu poświęconym rolnictwu Rzeszy
dedykowanym dla cesarza Wilhelma II
z okazji dwudziestopięciolecia panowania w 1913 r. „Pierwszym rolnikiem” opisanym w tym wydawnictwie był sam
władca, który posiadał swój prywatny
majątek w Kadynach niedaleko Elbląga.
Same ziemniakami nie były traktowane jako wyłącznie żywność czy pasza. Stanowiły one doskonały surowiec do uzyskiwania spirytusu. Dlatego w Zawrotach została wybudowana
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przy zagrodzie
gorzelnia – budynek przetrwał do dziś
i znajduje się przy rozwidleniu dróg
w kierunku Ostródy. Wśród wyselekcjonowanych odmian kartofli szczególnie cenił Rekittke odmianę alma. Deklarował nawet, że chciałby aby właśnie tę
odmianę ziemniaka oraz łubin zasadzić
na jego grobie.
Właściciel Zawrot specjalizował się
również w produkcji wołów na mięso.
Były one oceniane na Berlińskim Rynku
Bydła Rzeźnego jako najwyższej jakości.
Oprócz 180 wołów, znajdowało się w majątku 750 świń, 45 koni. W Silinie który
posiadał dobre pastwiska pasło się 35
koni, 70 krów oraz 90 byków i cielaków.
Majątek był cały czas unowocześniany
i mechanizowany. Oczywiście zmiany
były wprowadzane stopniowo, ale systematycznie. Powstawały udogodnienia
takie jak kanalizacja. Właściciel budował coraz nowsze oraz potężniejsze budynki gospodarcze: obory, stajnie, chlewnie czy spichlerze. W majątku funkcjonowała kuźnia. Kowale poza podkuwaniem koni również zajmowali się naprawą sprzętu rolniczego. Rekittke mógł go
sprowadzać z terenu całych Niemiec, ale
zapewne korzystał z usług lokalnych
firm. Najbliższa fabryka sprzętu rolniczego znajdowała się w Morągu i należała do Maxa Gillmana. Rekittke uzyskiwał też dochód z wydobywania i sprzedaży torfu. O znaczeniu przedsiębiorcy
w lokalnej społeczności świadczy posiadanie już na początku XX wieku dwóch
numerów telefonów dla majątków w Zawrotach i Silinie (numery: 22 i 21). Przy
obsłudze gospodarstwa stałe zatrudnienie znajdowały 33 rodziny w Zawrotach
oraz 10 rodzin w Silinie. Dodatkowo zatrudniał Rekittke liczną grupę robotników najemnych przybywających w sezonie do pracy na roli. Domy dla pracowników budował właściciel majątku – domy te nadal istnieją.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego starzejący się właściciel przekazał majątek swojemu najstarszemu synowi, który po pierwszej wojnie zaczął gospodarować w Silinie. W okresie II wojny światowej przebywali tutaj robotnicy przymusowi, w tym zapewne również z naszego kraju. Na polach w czasie
wykopek pomagała również miejscowa
młodzież szkolna. Nie bacząc na pilnujących dorosłych zbieranie ziemniaków było okazją do dobrych zabaw.

W styczniu 1945 r. Walter Rekittke
uciekał z rodziną przed ofensywą Armii
Czerwonej. Szybkie uderzenie pancerne Sowietów na Elbląg odcięło dla wielu osób drogę ucieczki na Zachód, możliwa była jeszcze ucieczka na Północ do
portów Prus Wschodnich i stamtąd ewakuacja na zachód okrętami Kriegsmarine.
Schorowany przedsiębiorca nie doczekał
jednak transportu i zmarł w 4 lutego 1945
r. w Pilawie (niem. Pillau, dzisiejszym Bałtyjsku). Został pochowany w zbiorowym
grobie, na którym nikt mu nie posadził
ziemniaków i łubinu. Po II wojnie światowej na terenie Niemiec Rekittke był
wskazywany jako osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju powiatu morąskiego w XX wieku oraz rozwoju gospodarki
Prus Wschodnich. Jego rodzina osiedliła
się w Zachodnich Niemczech.

Armia Czerwona zniszczyła w 1945 r.
dwór Rekittkego w Zawrotach. Nie
przetrwał również dworek w Silinie.
Inne zabudowania gospodarcze miały więcej szczęścia. Po zakończeniu
wojny majątek został upaństwowiony,
powstało się tam Państwowe Gospodarstwo Rolne Zawroty. Warto wspomnieć, że po wojnie tutaj też uprawiano ziemniaki. Obecnie mieszczą się
tam m.in. chlewnie należące do prywatnej firmy.
Ilustracje:
1. Walter Rekittke (1869-1945) jeden z pionierów nowoczesnej uprawy ziemniaków
w naszym regionie.
2. Dwór i budynki gospodarcze należące
do Waltera Rekittke. Widoczny wiatrak,
podobne umożliwiały np. usuwanie wody z rowów melioracyjnych. Pocztówka
z dwudziestolecia międzywojennego XX
wieku z kolekcji Soni Solarz-Taciak.
3. Fragment mapy topograficznej z zaznaczonym dworem Rekittkego w Zawrotach.
4. Pamiątką po dawnej świetności Zawrot jest
opuszczona gorzelnia.
Bibliografia (wybór):
- Walter Rekittke, Schwenkendorf [w:] Die
Deutsche Landwirtschaft unter Kaiser Wilhelm II. Mutterland und Kolonien. Zum
25jährigen Regierungsjubiläum Sainer Majestät der Kaisers herausgegeben .von Prof.
Dr Dade, Erster Band, Königreich Preussen, Halle 1913.
- Wolf Frhr von Wrangel, Der Kreis Mohrungen. Ein ostisches Heimatbuch, Würzburg
1967.
- Sonia Solarz-Taciak, P.W.Taciak, Morąg
w 100 ilustrowanych opowieściach, Dąbrówno 2016.

Warto podkreślić, że Rekittke działał także na rzecz społeczności lokalnej.
Od 1895 roku do lat trzydziestych XX
wieku pełnił funkcję „sołtysa” okręgu
Florczaki. Kiedy w czasie I wojny światowej dzwony do kościoła parafialnego
we Florczakach zostały zarekwirowane
na rzecz wojska, Rekittke ufundował następne, zachowane do dziś. Zajmował się
prenumeratą okolicznościowych wydań
książek np. dzieł wszystkich króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego, kupował
też literaturę rolniczą.
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Kampania wypełniania wniosków
o dopłaty bezpośrednie 2020 r.

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła akcję przyjmowania wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich za 2020 r.
mgr inż. Renata Gazda

Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Jak co roku pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie służą rolnikom pomocą w wypełnianiu wniosków
o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć za pomocą aplikacji e-WniosekPlus która jest dostępna
na stronie internetowej ARiMR w terminie od 15 marca do 15 maja 2020 r. Jeśli wniosek złożony zostanie po 15 maja 2020 r. – ale nie później niż do dnia 9
czerwca 2020 r., za każdy dzień roboczy
opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności
o 1%. Każdy rolnik posiada login i hasło do swojego konta. Przesyłany rolnikowi spersonalizowany formularz wniosku
w wersji papierowej, należy traktować jedynie informacyjnie.
W 2020 r. tak samo jak w roku 2019 r.
możliwe jest złożenie oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności, w którym rolnik potwierdza brak
zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Złożenie oświadczenia będzie oznaczało wnioskowanie o te
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same płatności, co w roku poprzednim.
Termin składania oświadczeń to 1 marca – 15 kwietnia.
W roku 2020 dochodzi nowe działanie
– „Dobrostan zwierząt”, wprowadzone
ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
PROW 2014-2020 oraz niektórych innych
ustaw. O dopłatę do dobrostanu zwierząt można ubiegać się w ramach wniosku o dopłaty bezpośrednie.
Beneficjentem programu będzie mógł
być rolnik, który dobrowolnie podejmie
się realizacji jednego lub więcej wariantów dotyczących dobrostanu świń lub
krów. Pomoc podzielono na 2 pakiety.
Pierwszy z nich dotyczy trzody chlewnej, drugi krów mlecznych oraz krów
mamek.
Rolnik w danym roku będzie mógł realizować równocześnie jeden lub więcej
wariantów. Płatność dobrostanowa może
być powiększona o refundację kosztów
transakcyjnych obejmujących w szczególności np. koszty opracowania planu

dostosowania gospodarstwa do zmiany
warunków utrzymania zwierząt.
Ubieganie się o przyznanie płatności
dobrostanowej będzie wymagało od rolnika posiadania planu poprawy dobrostanu zwierząt, sporządzonego do dnia
złożenia wniosku, przy udziale doradcy rolniczego.
Jedyny wariant, dla którego nie będzie
wymagane posiadanie planu poprawy
dobrostanu zwierząt to wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas. W ramach tego wariantu wymagane będzie
natomiast prowadzenie rejestru wypasu
krów mlecznych, w którym w odniesieniu do każdej krowy mlecznej rolnik powinien wskazać dni, w których dana krowa była wypasana, oraz dni, w których
nie była wypasana, wraz ze wskazaniem
przyczyn jej niewypasania.
W celu wypełnienia wniosku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza do swoich biur powiatowych i gminnych po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu spotkania z doradcą
z danego terenu. Telefony do doradców
dostępne są na stronie www.w-modr.pl.

z ekonomią za pan brat

Powszechny spis rolny 2020 r.
Spis rolny zgodnie z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 2020 (Dz.U. 2019, poz. 28) zostanie
przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Obecnie
trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu.
mgr inż. Marek Morze

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego
Co to jest spis rolny?
Spis rolny jest badaniem pełnym obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Będzie
prowadzony w gospodarstwach rolnych:
 osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
 osób prawnych,
 jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej.
Spis rolny jest największym i najbardziej złożonym przedsięwzięciem realizowanym przez służby statystyki publicznej w zakresie badań rolniczych w Polsce.
Historia spisów rolnych w Polsce
Już w 1919 r., a więc w rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przy projektowaniu pierwszego Narodowego Spisu Powszechnego 1921 ujęto podstawowe,
decydujące o produkcji globalnej kraju, informacje o rolnictwie, dotyczące:
 pogłowia zwierząt gospodarskich według gatunków i grup wiekowo-użytkowych,
 opisu gospodarstw rolnych w zakresie: użytkowania gruntów, szachownicy gruntów, wyposażenia w podstawowe maszyny rolnicze, stosowania nawozów sztucznych i kwalifikowanego
materiału siewnego.
Coroczne spisywanie powierzchni
użytków rolnych i zasiewów datuje się
w Polsce od roku 1928. Następny spis
zwierząt gospodarskich przeprowadzono dopiero w 1927 r., natomiast od 1929 r.
zagadnienie to zostało na stałe wpisane
do tematyki corocznych spisów rolnych.
Po przerwie spowodowanej II wojną
światową, coroczne spisy powierzchni oraz
pogłowia zwierząt gospodarskich wznowiono w lipcu 1945 roku. Tematykę spisów powojennych już w pierwszych latach znacznie wzbogacono. Podyktowane było to potrzebami informacyjnymi o wielkości strat
w rolnictwie poniesionych w wyniku działań wojennych i okupacji, z drugiej strony
koniecznością dopływu informacji dla stworzenia podstaw szacowania i planowania
produkcji rolnej. Powszechne spisy rolne realizowano corocznie w czerwcu do 1988 r.

Powszechny spis rolny 1996 r. został
przeprowadzony po ośmioletniej przerwie
od ostatniego spisu pełnego. Badania reprezentacyjne zastępujące pełne spisy rolne nie dawały możliwości uogólnień na
szczeblu gminnym. W konsekwencji brak
informacji na szczeblu lokalnym utrudniał
podejmowanie decyzji i tworzenie programów gospodarczych.
W 2002 r. przeprowadzono powszechny spis rolny z uwzględnieniem większości
wymogów zawartych w aktach prawnych
UE. Narodowy program przygotowania
do członkostwa w UE za jeden z priorytetów uznał rozwój i dostosowanie statystyki
rolnictwa do wymogów wspólnotowych.
Uznano to za jeden z niezbędnych warunków dla wprowadzenia Polski do systemu
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i korzystania z systemu dopłat dla rolnictwa.
Wypełniając zobowiązania stowarzyszeniowe z UE, w Polsce zgodnie z kalendarzem i standardami UE prowadzone były badania struktury gospodarstw
rolnych, które były podstawowym filarem całego systemu rolniczych badań statystycznych UE oraz najważniejszym narzędziem wykorzystywanym w kształtowaniu WPR. Omawiane badania przeprowadzono jako spisy pełne w latach 2002
i 2010 oraz jako badania reprezentacyjne
w latach: 2005, 2007, 2013 i 2016.
Cele Powszechnego Spisu Rolnego 2020
 Zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych
z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi.
Spisy rolne, jako jedyne do tej pory badania statystyczne, dają możliwość zebrania wielu danych i ich prezentowania nie
tylko dla najniższego poziomu podziału terytorialnego (gminy), ale też na najniższym
poziomie agregacji (gospodarstwo rolne).
 Wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby
EUROSTATu i innych organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne).

Spis rolny zostanie przeprowadzony
w Polsce w tym samym terminie i w tym
samym zakresie tematycznym co w innych państwach członkowskich UE. Przekazane dane umożliwią dalece idącą porównywalność z gospodarstwami w innych państwach członkowskich. Zapewnią statystyczną bazę wiedzy potrzebną
do opracowywania, wdrażania, monitorowania, oceny i przeglądu powiązanych
polityk, w szczególności WPR, w tym
wskaźników rozwoju obszarów wiejskich.
Będą podstawą negocjacji z UE w sprawie
wielkości i kierunków przydziału dopłat
dla rolnictwa. Umożliwią również kształtowanie unijnych polityk w zakresie środowiska, łagodzenia zmian klimatu oraz
wdrażanie niektórych celów zrównoważonego rozwoju.
PSR 2020 będzie realizowany zgodnie
z rekomendacjami Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dotyczącymi rundy spisów
2020. Prawo UE uwzględnia wytyczne
FAO dzięki czemu dane wynikowe możliwe będą do porównywania pomiędzy
różnymi krajami.
 Analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020.
Informacje pozyskane w powszechnym
spisie rolnym pozwolą na dogłębną analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w okresie międzyspisowym. Zmiany te są związane m. in. z realizacją WPR Unii Europejskiej, zmianą nawyków żywieniowych ludności, przechodzeniem na nowoczesne metody utrzymania i żywienia zwierząt gospodarskich, poszukiwaniem nowych źródeł
energii. Następują coraz bardziej widoczne
procesy modernizacji i specjalizacji gospodarstw rolnych, a także koncentracji produkcji. Spis rolny pozwoli również na analizę
zmian w gospodarstwach wielofunkcyjnych
i przyjaznych środowisku naturalnemu, poszukujących nowych źródeł dochodów.
 Aktualizacja statystycznego rejestru
gospodarstw rolnych, a tym samym
przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych
z zakresu rolnictwa.
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Wsparcie z PROW 2014-2020 na nawadnianie
gospodarstwa

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków,
który potrwa do 20 kwietnia 2020 r.
dr Marcin Kazimierczuk

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Kto może ubiegać się o pomoc
finansową w tym zakresie?
O pomoc, która realizowana
jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej
1 ha i nie większe niż 300 ha.
Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub
roślinnej, o czym ma świadczyć
wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze
wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).
Wprowadzone zmiany w przepisach
W stosunku do poprzedniego naboru wniosków nastąpiła zmiana dotycząca numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, który należy podać ubiegając się o wsparcie. Po zmianie przepisów rozporządzenia wykonawczego dla typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”
we wniosku nie należy umieszczać numeru producenta
nadanego współmałżonkowi lub współposiadaczowi, zatem w przypadku nie posiadania „swojego” numeru należy wystąpić o nadanie odrębnego numeru w myśl przepisów z art. 12 ust. 4 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1853, z 2019 r.
poz. 1824). Na mocy przepisów ww. ustawy obowiązujących od 1 października 2019 roku odrębny nr identyfikacyjny może również uzyskać m.in. każdy współmałżonek
i współposiadacz (gospodarstwa), jeżeli zamierza uczestniczyć we współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR w ramach, których Agencja realizuje swoje zadania. Na podstawie dotychczasowych przepisów osoby nieposiadające takiego numeru nie mogły go uzyskać i posługiwały się numerem nadanym współmałżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego.
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Przeznaczenie pomocy finansowej
Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku
powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko;
w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód
powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu
na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać ponadto faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do
pomiaru zużycia wody.
Wysokość pomocy
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być realizowane tylko jednoetapowo.
Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność
powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30
czerwca 2023 r.

rozwijamy obszary wiejskie

Ważne nabory wniosków w ramach
PROW 2014-2020

Od 31 marca do 29 maja 2020 r. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na: „Restrukturyzację
małych gospodarstw poza obszarem ASF” i „Modernizację gospodarstw rolnych w obszarze D”, a do 17 kwietnia br.
na „Wsparcie inwestycji ograniczających skutki klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.
mgr inż. Maria Suszko, mgr inż. Aleksandra Szwacka-Skiendziul

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
I. RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW
NA OBSZARACH POZA ASF
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej mogą składać rolnicy prowadzący małe gospodarstwa o wielkości ekonomicznej do 13 tys. euro poza obszarem ASF. Rolnik nie musi być
objęty ubezpieczeniem KRUS.
O premię może wystąpić rolnik, jeżeli:
 posiada gospodarstwo o powierzchni powyżej 1 ha i wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro;
 wcześniej nie korzystał z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, premii dla młodego rolnika, premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, dofinansowania na modernizację gospodarstwa;
 co najmniej 25 proc. całego swojego dochodu będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej (roślinnej lub zwierzęcej) lub
 przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.
Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać
60 tys. zł premii wypłacanej w dwóch ratach – 80 i 20 proc. Premia przyznawana jest na operację obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. 80 proc. kwoty
pomocy trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe, np. zakup
wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, na budowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej, założenie sadów i plantacji
wieloletnich. W wyniku restrukturyzacji gospodarstwa powinna
nastąpić poprawa jego konkurencyjności i zwiększenie rentowności oraz wzrost wielkości ekonomicznej: do co najmniej 10 tys.
euro, ale nie mniej niż o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.
Aby otrzymać pomoc, wnioskodawca musi uzyskać
minimum 7 punktów, w tym za:
rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt.),
kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt.),
wiek wnioskodawcy do 40 lat – 1 pkt.,
zmiana kierunku produkcji – 2 pkt.,
wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt.),
docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa:
• powyżej 20 tys. euro – 5 pkt.,
• powyżej 16 tys. do 20 tys. euro – 4 pkt.,
• powyżej 12 tys. do 16 tys. euro – 2 pkt.,
 podleganie ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie jako
rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.








II. WSPARCIE INWESTYCJI OGRANICZAJĄCYCH
SKUTKI KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, NIEKORZYSTNYCH
ZJAWISK KLIMATYCZNYCH I KATASTROF
O wsparcie w ramach tego instrumentu
mogą ubiegać się:
 Rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę co najmniej
50 świń i planują realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń,
poprzez:
 ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
 utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do
dezynfekcji, lub
 zakup urządzeń do dezynfekcji, lub
 przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania
świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach.
 Spółki wodne lub związki spółek wodnych, na realizację
operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania
urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw
rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym
uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz
nawalny.
Kryteria wyboru wniosków – punkty, dokumenty:
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów (z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) na podstawie następujących kryteriów wyboru:
 Rolnicy:
 jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi:
•od 50 szt. – 2 pkt. do 800 świń – 6 pkt. (pośrednie liczby
– proporcjonalnie);
•od 800 szt. – 6 pkt. do 1200 świń – 2 pkt. (pośrednie liczby – proporcjonalnie);
•powyżej 1200 świń – 2 pkt.
Dokument – rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt (iloraz sumy liczby
świń utrzymywanych przez rolnika w ostatnim dniu
każdego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania
wniosków o przyznanie pomocy, i liczby 12) – wg stanu na dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków;
 jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej
– 2 punkty;
Dokument – kosztorys inwestorski lub projekt budowlany niecki dezynfekcyjnej
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 Spółki wodne i związki spółek wodnych:
 jeżeli powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki lub związku spółek wodnych
wynosi:
•mniej niż 600 ha – 0 pkt.;
•od 600 ha – 0 pkt. do 3600 ha – do 15 pkt. (pośrednie powierzchnie – proporcjonalnie)
•więcej niż 3600 ha – 15 pkt.;
Dokument – Uchwała w sprawie budżetu lub planu finansowego na rok, w którym został złożony wniosek,
albo w innym dokumencie określającym powierzchnię
zmeliorowanych użytków rolnych;
 jeżeli spółka albo związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia
1997 r. – 2 punkty.
Dokument – zaświadczenie wystawione przez wójta,
burmistrza lub prezydenta, że spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne.
Forma, wysokość i zakres pomocy:
 Refundacja do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych:
 rolnicy do wysokości 100 000 zł, w zakresie operacji dotyczących:
•utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej;
•wyposażenia gospodarstwa rolnego w urządzenie do
dezynfekcji;
•wykonania inwestycji mającej na celu utrzymywanie świń
w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz nie mających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń,
w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
 spółki wodne i związki spółek wodnych do wysokości
1 000 000 zł, w zakresie operacji polegających na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych
służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed
zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem
spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.
 Standardowe stawki jednostkowe (np. za 1 m bieżący siatki) lub refundacja części kosztów kwalifikowalnych, będących kosztami ogólnymi w przypadku operacji polegającej na wykonaniu ogrodzenia chlewni. Pomoc przyznaje się
w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę:
 iloczynów standardowych stawek jednostkowych i – odpowiednio: długości planowanego ogrodzenia, liczby bram
i liczby furtek oraz
 kosztów ogólnych dotyczących tej operacji, które uwzględnia
się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie
ustalona jak wyżej, jeżeli koszty takie zostały poniesione.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu.
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III. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH
– OBSZAR D
Przyznanie pomocy jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa, która w przypadku obszaru D, nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu maksymalnie 200 tys. zł, jeżeli inwestycja dotyczy tylko zakupu
nowych maszyn. Pomoc jest wypłacana w formie refundacji
50% kosztów kwalifikowanych. Osobom wspólnie wnioskującym i młodym rolnikom przysługuje refundacja do 60% kosztów kwalifikowanych.
Inwestycje w ramach obszaru D mogą dotyczyć:
 budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
 zakupu nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia do
produkcji rolnej,
 zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych (gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat),
 budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej,
 zakupu sprzętu komputerowego.
Praktyczne informacje
 Wzrost wartości dodanej brutto gospodarstwa (GVA) powinien wynikać z realizacji operacji objętej biznesplanem,
(np. przy zakupie siewnika punktowego, wzrost GVA nie może wynikać ze zwiększenia produkcji mleka krowiego).
 Sporządzając biznesplan trzeba mieć na uwadze, że pomoc
przyznaje się w wysokości do 50% lub 60% kosztów kwalifikowalnych w zależności od realizowanej operacji, ale jednocześnie pomoc nie może wynosić mniej niż 30% kosztów
kwalifikowalnych. Oznacza to, że jeżeli inwestycja w nowe
maszyny i urządzenia w ramach obszaru D będzie kosztowała 700 tys. zł, a rolnik będzie wnioskował o 200 tys. zł,
to pomoc nie zostanie mu przyznana, ponieważ nie spełni
kryterium minimum 30% kosztów kwalifikowalnych (200
tys. zł z 700 tys. zł to 28,5%).
 Przedmiotowe działanie jest objęte limitami, które się nie łączą, tzn.: jeśli rolnik korzystał już z pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, np. w ramach obszaru B
wyremontował oborę za 100 tys. zł, to w ramach obszaru D,
chcąc w tym naborze zakupić tylko maszyny, zostanie mu
przyznane maksymalnie 100 tys. zł pomocy.

rozwijamy obszary wiejskie
 Umowa dzierżawy z datą pewną jest to umowa z urzędowo
poświadczoną datą (np. przez notariusza lub urząd gminy);
data pewna „liczy się” od daty przybicia pieczątki stwierdzającej, że notariusz/wójt widział umowę.
 Młody rolnik jest to osoba fizyczna, która w wieku nie więcej
niż 40 lat, rozpoczęła kierowanie gospodarstwem nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
oraz posiada kwalifikacje zawodowe określone w przepisach
dotyczących operacji typu „Premie dla młodych rolników”.
 W przypadku operacji polegającej na realizacji inwestycji budowlanej należy dostarczyć kosztorys inwestorski (w pełnej,
nieskróconej, wersji) sporządzony przez uprawnioną osobę
oraz pozwolenie na budowę i decyzję dotyczącą oddziaływania na środowisko.
 Planując zakup wyposażenia np. do wcześniej zbudowanej obory, należy sugerować się zasadami doboru maszyn,
tzn.: szerokość robocza/pojemność maszyn musi być dostosowana od wielkości gospodarstwa oraz wielkości stada
zwierząt w roku docelowym (np.: nie można zakupić wozu paszowego o pojemności 10 m3, jeśli obsada krów wg
stanu średniorocznego w stadzie wynosi 60 krów podzielonych na 2 oddzielne grupy żywieniowe, ponieważ przy
takiej wielkości stada wg zasad doboru maszyn powinien
zostać zakupiony wóz paszowy o maksymalnej pojemności 8 m3).
 Każdą inwestycję należy uzasadnić opierając się na ekspertyzie zasad doboru maszyn; jeżeli wnioskodawca dobiera np.
wyposażenie o większej pojemności, musi zastosować się do
przyjętej tolerancji w tej ekspertyzie i uwzględnić swoje obliczenia przy uzasadnieniu inwestycji.
 Dokumenty do ARiMR dostarcza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (przez pracownika biura powiatowego/oddziału regionalnego ARiMR, notariusza, organ wydający dokument). Dokumentacja dotycząca ewidencji środków trwałych może zostać potwierdzona
przez wnioskodawcę.
 W celu ułatwienia oszacowania kosztu zakupu maszyn należy dokładnie opisać ich parametry w biznesplanie i dołączyć oferty handlowe w miarę możliwości.
Kolejność przysługiwania pomocy
Należy uzyskać przynajmniej 1,5 punktu w ramach wsparcia obszaru D. Pomoc jest przyznawana w kolejności od opera-

cji o największej liczbie punktów. Punkty są przyznawane na
podstawie następujących kryteriów:
 5 punktów – jeżeli operacja obejmuje wyłącznie koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego (w tym ich wyposażenia),
 3 punkty – jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich albo magazynu paszowego, wynoszą minimum 50 proc. wszystkich kosztów operacji,
 1 punkt – za zwiększenie skali produkcji (mającej wpływ
na zwiększenie uczestnictwa w rynku),
 1 punkt – za zmianę profilu produkcji rolnej, która zróżnicuje produkcję rolną w gospodarstwie,
 2 punkty – za uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości,
 4 punkty – za uczestnictwo w unijnym systemie jakości, jeżeli operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem minimum w 50 proc.,
 1 punkt – jeżeli rolnik składający wniosek ma poniżej 40 lat,
 max. 5 punktów – jeśli inwestycje w ramach operacji będą
służyły ochronie środowiska lub zapobieganiu zmian klimatu,
 1 punkt – jeżeli rolnik nie korzystał wcześniej z pomocy
na podjęcie lub rozwój działalności pozarolniczej lub „Modernizacji 2007-2013”.
Dodatkowe punkty za operację realizowaną na obszarze danego województwa, zostały uchylone w rozporządzeniu zmieniającym z dnia 27 stycznia 2020 r. Były to punkty za m. in.:
przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych
w gospodarstwie czy budowę lub modernizację budynków inwentarskich dla owiec, kóz lub koni.
Jak usprawnić obsługę wniosku przez ARiMR:
 dostarczyć na płycie CD elektroniczną wersję kosztorysu inwestorskiego na planowane roboty budowlane oraz wyliczony przedmiar wraz z wersją papierową,
 wskazać we wniosku o płatności bezpośrednie poszczególne uprawy w gospodarstwie i ich powierzchnie.
Źródła:
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: z dnia 15 stycznia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 223-Obwieszczenie);
- https://www.arimr.gov.pl/
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Harmonogram planowanych naborów wniosków
w ramach PROW 2014-2020 do końca 2021 r.
Lp.

Nazwa działania / poddziałania / typu operacji

Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.

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

2020 r. – nabór ciągły
2021 r. – nabór ciągły

2.

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

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

3.

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

28.02 - 28.03.2020 r.

4.

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

31 marca - 29 maja 2020

5.

21.02 - 20.04.2020 r.,
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja
lipiec, paźdz., styczeń 2020 r.
gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie

6.

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

31 marca - 29 maja 2020

7.

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

maj 2020 r.
luty 2021 r.

8.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

9.

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

19.03 - 17.04.2020 r.**

10.

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

wrzesień 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.**

maj 2020 r. ***, paźdz. 2020 r.***
maj 2021 r. ***, paźdz. 2021 r.***

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
12.

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

28 lutego - 28 marca 2020 r.

13.

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

czerwiec 2020 r.**

14.

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

27 lutego - 27 marca 2020 r.

15.

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

lipiec 2020 r.

16.

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

wrzesień 2020 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
17.

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

18.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

19.

Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

20. Działanie „Współpraca”
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luty 2020 r.
listopad 2020 r.
luty 2020 r.
październik 2020 r.
luty 2020 r.
13 stycznia - 12 marca 2020 r.
październik/listopad 2020 r.

rozwijamy obszary wiejskie

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 pielęgnacyjna i premia zalesieniowa

24. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”
25. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”
26.

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

27.

Działanie „Dobrostan zwierząt”

15 marca – 15 maja 2020 r.
15 marca – 15 maja 2021 r.

maj/czerwiec 2020 r. **
Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich październik/listopad 2020 r.**
28.
maj/czerwiec 2021 r. **
wartość dla środowiska”
październik/listopad 2021 r.**
29.

Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – wsparcie na za- 1 czerwca – 31 lipca 2020 r. **
lesienie
1 czerwca – 31 lipca 2021 r. **

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).
*** Nabór/nabory wniosków o przyznanie pomocy w 2020 i 2021 r. będą uzależnione od treści przepisów przejściowych UE, w związku z tym, że w ramach
tych instrumentów wsparcia podejmowane są wieloletnie zobowiązania finansowe, których finansowanie miałoby się odbywać ze środków okresu programowania 2021-2027.
**** W ramach naboru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub
ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U poz. 1235), preferowane będą operacje dotyczące produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich realizowane przez podmioty wykorzystujące do tej produkcji surowce niebędące genetycznie zmodyfikowanymi organizmami do użytku paszowego
(w rozumieniu art. 2 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej
żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432)).

NOWOŚCI WYDAWNICZE
WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

WARZYWA NA EKOZAGONIE

Warzywa i owoce powinny być podstawą żywienia człowieka, ponieważ dostarczają
składników regulujących procesy biochemiczne organizmów: witamin C, B, B2, K, E, prowitaminę A oraz pierwiastków mineralnych. Niezbędny dla zdrowia jest również zawarty
w owocach i warzywach błonnik. Składniki zawarte w tej grupie produktów w istotny sposób zmniejszają zachorowalność między innymi na nowotwory, choroby układu krążenia, cukrzycę. Powinniśmy spożywać je jak najczęściej i w jak największej ilości. Dobrze
jest, gdy stanowią one co najmniej połowę tego, co jemy (najlepiej w proporcjach: ¾ warzyw, ¼ owoców).
Konsumenci coraz częściej zwracają także uwagę na jakość spożywanej żywności, gdyż
mają świadomość znaczenia tej jakości dla ich zdrowia. Wśród konsumentów rośnie też wiedza o tym, że jakość jest pochodną sposobu produkcji i stanu środowiska. Konsekwencją
tego jest wzrost zainteresowania żywnością ekologiczną, gdyż ekologiczny system produkcji za podstawowy cel uznaje uzyskiwanie wysokiej jakości ziemiopłodów i dbałość o środowisko przyrodnicze.

ego

Olsztyn, 2020 r.

Ekologiczny system produkcji oznacza sposób gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie, czyli rolnictwo bez agrochemii. O ekologicznej jakości wyprodukowanej żywności poświadczają certyfikaty wydawane
na produkty, po corocznej kontroli gospodarstwa przeprowadzonej przez upoważnione jednostki certyfikujące.

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

XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Rolnik-Farmer Roku

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU organizuje Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik Farmer Roku” i jest to
jeden z najbardziej prestiżowych konkursów adresowanych do rolników. Jego celem jest promowanie nowoczesnego
rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i wykorzystywaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa, a także kreowanie pozytywnego wizerunku
polskiej wsi i rolnictwa.
mgr inż. Agnieszka Wiśniewska

Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Kategorie konkursowe: gospodarstwa rodzinne, gospodarstwa ogrodnicze, gospodarstwa sadownicze, gospodarstwa
o alternatywnych źródłach dochodu (usługi, przetwórstwo,
handel itp.) oraz przedsiębiorstwa rolnicze. Podstawowym
kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami.
Rolników do Konkursu zgłaszały Ośrodki
Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Członkowie Stowarzyszenia Polski
Klub ROLNIK FARMER ROKU. Kapituła Konkursu, po przeanalizowaniu nadesłanych materiałów i zasięgnięciu dodatkowych opinii
spośród 236 kandydatów wyłoniła finalistów XXVI edycji do tytułu ROLNIK-FARMER ROKU. Wśród 25 finalistów konkursu znaleźli się rolnicy zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
Każdego z finalistów w lipcu, sierpniu i wrześniu wizytowali przedstawiciele Kapituły Konkursu,
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którą tworzą przedstawiciele Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”, uniwersytetów przyrodniczych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz niezależni eksperci.
Finałowa Gala XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU odbyła się 7 lutego 2020 roku w Hotelu
Sheraton w Warszawie, na którą zostali zaproszeni finaliści konkursu. Z naszego województwa Pan Waldemar Wierzbowski z powiatu iławskiego
oraz Marcin Konicz z powiatu działdowskiego, którzy otrzymali statuetkę „Złotego Jabłka” oraz pamiątkowe grawertony.
Konkurs od lat objęty jest patronatem: Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz
JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Patronat medialny sprawuje TVP1 oraz Wydawnictwo APRA za pośrednictwem miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny” oraz multiportalu rolnego „Agropolska”. Współpraca medialna: Pierwszy Portal Rolny, AgroNews i AgroSerwis.

porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod

Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych
innych ustaw. Dz.U. z 2019 r., poz. 285. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
Uwagi: art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 2 i art. 22 wchodzą w życie z dniem
7 marca 2020 r.; art. 24 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 r.;
art. 1 pkt 12 i art. 29 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. Dz.U.
z 2019 r., poz. 300. Ustawa weszła w życie z dniem 15 marca 2019 r.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Dz.U. z 2020 r., poz. 243. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 lutego 2020 r.
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje
typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach
poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dz.U. z 2020 r., poz. 165. Rozporządzenie weszło w życie
z dniem 5 lutego 2020 r.
 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2020-2022.
Dz.U. z 2020 r., poz. 188. Rozporządzenie wejdzie w życie
z dniem 31 grudnia 2020 r.
 z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych”
na lata 2019-2021. Dz.U. z 2020 r., poz. 199. Rozporządzenie
wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.
 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur hodowlanych gatunku Gallus gallus”
na lata 2020-2022. Dz.U. z 2020 r., poz. 200. Rozporządzenie
weszło w życie z dniem 8 lutego 2020 r.
 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na
lata 2020-2022. Dz.U. z 2020 r., poz. 202. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 lutego 2020 r.

 z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus” na lata 2019 i 2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 206.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.
 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby
niebieskiego języka na lata 2020-2022. Dz.U. z 2020 r., poz. 212.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.
 z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie
i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz.
246. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2020 r.
 z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 253.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2020 r.
 z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie
organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów
i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania. Dz.U. z 2020 r., poz. 254. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 marca 2020 r.
 z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych
oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U.
z 2020 r., poz. 270. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
5 marca 2020 r.
 z dnia 11 lutego 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie
roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których
paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty
upoważnione do ich wydawania. Dz.U. z 2020 r., poz. 274.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 lutego 2020 r.
 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r.
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat
tej choroby oraz jej zwalczanie”. Dz.U. z 2020 r., poz. 290.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 lutego 2020 r.
 z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 316. Rozporządzenie weszło
w życie z dniem 13 marca 2020 r.
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w domu i w zagrodzie

Tradycje wielkanocne Warmii i Mazur
Święta Zmartwychwstania Pańskiego należą do najstarszych i najważniejszych w religii chrześcijańskiej. Na Warmii i Mazurach dawniej kultywowano szereg obrzędów, które nie pojawiały się w innych regionach naszego kraju.
Obrzędom wielkanocnym towarzyszyły ludowe wierzenia i rytuały.
mgr inż. Marta Bieciuk

Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
czono ciasta, przyrządzano potrawy na
świąteczny stół. Ludność wiejska w tym
czasie była po spowiedzi wielkanocnej.
Wieczorami w Wielkim Tygodniu czytano fragmenty Męki Pańskiej i śpiewano
wielkopostne pieśni.

Dzień ten uważano za niezwykły,
głównie ze względu na wydarzenia
w Wieczerniku, gdzie Chrystus ustanowił sakrament eucharystii. W obyczajach
ludności praktykowane było chodzenie
po wsi chłopców z drewnianymi kołatkami, przypominające rozpoczynający się
czas modlitwy. Wielki Czwartek był nazwany zielonym, ze względu na odbywający się w miastach targ. Rolnicy po zakończonej pracy udawali się tam po nasiona. Wierzono, iż wysiane w ogrodzie
lub zasadzone w doniczce rośliny, będą
pomyślnie rosły. Gospodynie zaś nabywały upominki dla swoich pociech. Dzieciakom w tym dniu pieczono obwarzanki. Ułamanie największego kawałka miało przynieść szczęście i pomyślność na
całe życie.

w palenisku kuchni domowej. Następnie przygotowywała na śniadanie jedyne pożywienie tego dnia – zupę mleczną, zwaną muzą. Zaś poświęconą w kościele wodą, głowa rodziny, kropiła dom
i zagrody. Zwyczaj święcenia potraw nie
był znany do 1945 roku. Uważano go za
obrzęd przyniesiony przez ludność napływową. Istnieją zapisy o przynoszeniu pokarmów do kościoła, lecz są one
traktowane bardziej jako forma jałmużny przeznaczona ubogim, niż pokarmy
do poświęcenia. W Wielką Sobotę kobiety malowały jaja, które były podstawą
pożywienia pierwszego dnia świąt. Na
południowej Warmii powszechne było ich spożywanie z zupą mleczną, zaś
na północnej – z ryżem. Do malowania
wykorzystywano naturalne barwniki,
np. łupiny cebuli – kolor żółty, świeże źdźbła żyta – zielony, szyszki olchy
– czarny, fusy kawy – brązowy. Skorupom jaj przypisywano szczególne właściwości. Rozrzucano je na polach zasianych pszenicą, lnem i chmielem. Karmiono nimi kury, by się dobrze niosły,
czy też podawano innym zwierzętom.
Zakopywane w progu domu chroniły
przed złymi mocami.

Wielki Piątek

Wielkanoc dawniej Wielganoc

Dawniej dzień ten, podobnie jak środa popielcowa, był dla dorosłych dniem
wielkiego postu i umartwiania. W tym
dniu nie rozpalano ognia w kuchni domowej. Wystrzegano się tłuszczu w jedzeniu. Starsi spożywali kluski ze śliwkami,
a dzieci pajdę suchego chleba. Zakazywano głośnych rozmów i śpiewu piosenek.
We wsi palono najstarszy krzyż. Wierzono, że jego popiół zapobiegał chorobom
przez cały rok. W Wielki Piątek ludzie
gromadzili się przy grobie Pańskim, śpiewali postne pieśni i gorzkie żale.

Obchody Wielkiej Nocy trwały trzy
dni. Wyglądały podobnie na Warmii i Mazurach, za wyjątkiem uroczystości kościelnych. W Niedzielę Wielkanocną dziewczęta udawały się nad płynącą w kierunku wschodnim rzekę, by się w niej umyć,
co miało pomóc zachować urodę i zdrowie na cały rok. Wodę z rzeki przynoszono również do domu chorym. Najważniejszym punktem dnia była msza rezurekcyjna, która w większości kościołów wiejskich rozpoczynała się o godzinie piątej.
W niektórych miejscach był kultywowany zwyczaj bębnienia, polegający na procesji mieszkańców oraz zwoływaniu śpiewem i przygrywaniem ludności do kościoła. Po modlitwie wierni udawali się
do domów na śniadanie, podczas którego na stole nielicznie występowały potrawy mięsne. Przeważał chleb z masłem

Wielki Czwartek
dawniej zwany zielonym
Niedziela Palmowa
dawniej Niedziela Kwietnia
Na terenie Warmii, w przeciwieństwie
do Mazur, znany był zwyczaj święcenia
palm w kościele w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Palmy będące symbolem
odradzającego się życia były przybrane
skromnie. Wykonywano je z ogólnie dostępnych: gałązek jałowca, rozwiniętych
gałązek brzozy i bazi, źdźbeł trzciny. Poświęcone gałązki palm przechowywano
w domach mieszkalnych za świętymi obrazami. Umieszczane przez gospodarza
na czterech końcach pola w postaci małych krzyży chroniły przed klęskami żywiołowymi. Przybijane do drzwi obory
zabezpieczały bydło gospodarskie przed
chorobami. Natomiast w postaci popiołu, posypywanego na głowach wiernych
w środę popielcową, były symbolem pokuty. Palmy poświęcone w Niedzielę
Palmową służyły do zwyczaju zwanego smaganiem.
Wielka Środa dawniej zwana krzywą
Starsze osoby Wielką Środę nazywały krzywą, głównie ze względu na panujące przekonanie, iż w ten dzień kury niosą krzywe jaja, a rodzące się zwierzęta nie są przeznaczone do hodowli
w gospodarstwie. Dzień ten niósł ze sobą zakaz tkania, kręcenia, a także siewu zboża. Przywiązywano dużą uwagę na przypadające w tym okresie wiosenne porządki. Gospodynie rozpoczynały je w domostwie i obejściu, malowały na biało kuchnie oraz pozostałe pomieszczenia domu. Początek swój miały
również przygotowania kulinarne – pie-
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Wielka Sobota
Głównym obrzędem tego dnia na
Warmii było święcenie ognia, wody
i świec. Przyniesionymi z kościoła węgielkami, gospodyni rozpalała ogień

w domu i w zagrodzie
lub twarogiem, jaja i kuch (ciasto). Potrawy obiadowe składały się z ugotowanego na gęsto ryżu podlanego masłem, jaj
na twardo oraz suszonych śliwek gotowanych w cukrze. Potrawy mięsne były spożywane dopiero podczas wieczerzy w postaci wędlin, szynek, boczku i pieczonego
drobiu. Nie znano mazurków ani babek.
Dopiero przed pierwszą wojną światową,
zamożniejsze gospodynie piekły baby piaskowe i kruche ciastka zwane „bagielkami”. Niedziela Wielkanocna była dniem
spędzanym w gronie rodzinnym. Wystrzegano się sąsiedzkich spotkań i wzajemnego odwiedzania. Po śniadaniu dzieci udawały się do ogrodu, gdzie szukały prezentów od zajączka wielkanocnego. W koszyczkach dominowały słodycze, marcepany i jaja. Młodzież zakładała się o zjedzenie, jak największej ilości
jaj, co kończyło się bólem brzucha. Był to
dzień śmiechu i zabawy w gronie rodziny. W niektórych domostwach malowano jaja, które były „wykupem” dla chodzących „po smaganiu”. Dawniej na Warmii nie był znany zwyczaj oblewania się
wodą. Natomiast praktykowany był zwyczaj smagania, mający miejsce wieczorem
pierwszego dnia świąt oraz kontynuowany drugiego. Oznaczał chodzenie po wsi
grup młodzieży i starszych ze święconymi
podczas Niedzieli Palmowej wierzbowymi gałązkami lub kadykiem (jałowcem).
Chodzący po smaganiu śpiewali specyficzne pieśni i zbierali wykup w postaci jaj lub innych specjałów (ciasta, kiełbasy), rzadko pieniędzy. Smaganie miało
miejsce z samego rana w domach. Dzieci smagały rodziców i starszych, chłopcy – dziewczęta, małżonkowie – siebie
nawzajem. Drugi dzień świąt na Warmii
i Mazurach był poświęcony odwiedzinom
krewnych i znajomych. Odwiedzający domostwo byli przyjmowani gościnnie, zawsze przy suto zastawionym stole. Panował powszechny zwyczaj, iż w drugi
i trzeci dzień Świąt Wielkanocnych, goście mieli otwarte drzwi do każdej warmińskiej chaty. Z okresem wielkanocnym
łączyło się wiele wróżb i przesądów. Należały do nich, np. zakaz chodzenia boso, by nie dostać wrzodów czy karmienie
kur grochem, by się dobrze niosły. Znana była wróżba przepowiadająca płeć rodzących się cieląt na podstawie tego, kto
pierwszy przejdzie próg domu – kobieta
czy mężczyzna.
Próba czasu zweryfikowała „żywotność” ówczesnych tradycji wielkanocnych. Tylko nieliczne zachowały się do
tej pory. Zwyczaje i obrzędy nierozerwal-

nie łączyły się z wierzeniami i przesądami. Jedno jest pewne, że do atrybutów
współczesnych obchodów Świąt Wielkanocnych można zaliczyć tradycje, które przetrwały, jak również przyniesione
przez ludność napływową zamieszkującą Warmię i Mazury. Kultywując tradycje wielkanocne, warto wiedzieć „jak to
było kiedyś”. Natomiast w tegorocznych
przedświątecznych przygotowaniach
proponuję poniższe przepisy kulinarne
w nieco bardziej współczesnej odsłonie.
|Żurek wielkanocny|
Składniki na zakwas: 50 dag mąki żytniej,
4 kromki razowego chleba, 2-3 liście laurowe,
ziele angielskie, 3 ząbki czosnku.
Wykonanie zakwasu: Mąkę wsypać
do słoika i zalać wodą, dodać rozdrobniony chleb i czosnek, liście laurowe, ziele angielskie. Zamieszać i przykryć lnianą ściereczką. Odstawić w ciepłe miejsce
na około 5 dni. Gotowy zakwas przechowywać w lodówce.
Składniki na żurek: 1 litr wywaru warzywnego, 40 dag białej kiełbasy, 1 cebula,
2 ząbki czosnku, 3 szklanki ukiszonego żuru,
10 dag wędzonego boczku, 3 suszone grzyby,
3 jaja ugotowane na twardo, 250 g kwaśnej
śmietany, 2 łyżeczki majeranku, ½ łyżeczki
kminku, sól i pieprz.
Wykonanie żurku: Do gotującego się
wywaru warzywnego włożyć kawałki
białej kiełbasy, ziele angielskie i liście laurowe, gotować na małym ogniu. Grzyby umyć i namoczyć w wodzie na ok. 30
minut. Następnie pokroić cebulę drobno, grzyby w paski, boczek w kostkę.
Wszystko podsmażyć na patelni, przełożyć do garnka, doprawić solą i pieprzem,
dodać rozdrobniony czosnek. Wlać zakwas, doprawić majerankiem i kminkiem. Gotować jeszcze kilka minut. Żurek zdjąć z ognia, połączyć ze śmietaną.
Jaja pokroić na cząstki, rozłożyć na talerzach i zalać zupą.

ku solą i pieprzem. Masą nadziać białka,
połówki połączyć w całość jaja, ułożyć na
półmisku i odstawić w chłodne miejsce.
Następnie wymieszać majonez z koperkiem i również odstawić w chłodne miejsce. Tuż przed podaniem polać przygotowanym sosem, przybrać rzodkiewkami i natką pietruszki.
|Mazurek kajmakowy|
Składniki na ciasto (na dwa średniej wielkości mazurki): 400 g mąki krupczatki, 100
g cukru pudru, 150 g zimnego masła, 80 g
kwaśnej śmietany, 1 jajko, 2 żółtka, 1 cukier
waniliowy lub zapach.
Wykonanie ciasta: Mąkę, cukier i masło posiekać w misce na drobno. Dodać
jajko, żółtka, śmietanę i szybko zagnieść.
Wstawić ciasto na 1-2 godz. do zamrażarki. Piec w temperaturze 180°C ok. 25 min.
Po upieczeniu odstawić do wystudzenia.
Składniki na polewę kajmakową: 1 l mleka 3,2 %, 200 g śmietanki 30%, ½ łyżeczki
sody oczyszczonej, 250 g cukru.
Wykonanie polewy kajmakowej:
Wszystkie składniki razem gotować na
małym ogniu ok. 45 min, uważając by nie
przywarło do dna (czas gotowania zależy od szybkości tężenia masy). Do masy
można dodać uprażone orzechy lub migdały. Tak przygotowaną masę wylać na
ostudzony mazurek. Następnie wierzch
przyozdobić według uznania.
Źródła:
- Chłosta J. „Doroczne zwyczaje i obrzędy na
Warmii”, Pracownia Wydawnicza „ElSet”,
Olsztyn 2009
- Szyfer A. „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków”, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, Olsztyn 1968
- Praca zbiorowa pod red. Bogumiła Kuźniewskiego „Warmiacy i Mazurzy”, Towarzystwo
Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2002
- przepisy własne

|Nadziewane jaja wielkanocne|
Składniki: 6 jaj ugotowanych na twardo,
1 ½ łyżki drobno posiekanego ogórka kiszonego, 3 łyżki twarożku, 1 łyżeczka musztardy, ¼ szklanki oleju, 1 łyżeczka octu winnego, sól i pieprz do smaku, ¼ szklanki majonezu, 2 łyżeczki posiekanego koperku, 3-4 rzodkiewki, natka pietruszki.
Wykonanie: Ugotowane jaja rozpołowić, wyjąć żółtka z jaj. Następnie żółtka
przetrzeć przez sito, wymieszać z ogórkiem kiszonym i twarożkiem. Dodać
musztardę, olej, ocet winny, utrzeć na
pulchną masę oraz doprawić do smaBieżące Informacje nr 4 [367]  Kwiecień 2020
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w domu i w zagrodzie

Ostrów Kierwiński – ostoja ciszy i wytchnienia
Każdy z nas w młodości jeździł do babci czy cioci, aby spędzić czas i odpocząć. Znalazłam miejsce alternatywne
na wypoczynek w domowej rodzinnej atmosferze. Wśród śpiewu ptaków, szumu drzew, otoczona naturą i książkami.
Lucyna Kozłowska

Technik Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Bartoszyce
mechanizm nie funkcjonowałby jak niezawodny, szwajcarski zegarek. Wypić kawę w ich towarzystwie – bezcenne!

Ostrów Kierwiński to pani Beata i jej
ciepły uśmiech. I pan Waldemar, człowiek do tańca i do różańca. To oni stworzyli to miejsce ciężką pracą i miłością.
10 lat temu, jak sami mawiają, postanowili „rzucić wszystko w diabły”, sprzedać, co mają i wyjechać na kraniec świata w pogoni za marzeniami. Tym marzeniem było stworzenie domu otwartego dla innych. W ten oto sposób powstał dom przepełniony miłością, życzliwością i zaufaniem. Magiczne miejsce,
gdzie człowiek ma chęć wracać i wracać,
a czas spędzony wśród książek, ciszy, natury i zwierząt leci nieubłaganie szybko.

W tym miejscu przychodzi spokój
bez względu na to, z jaką walizką utrapień przyjechaliśmy. Barwne i pasjonujące opowieści pana Waldemara potrafią przenosić w świat historii, którą znamy z opowieści dziadka czy babci. Jego
otwartość na ludzi sprawia, że każdy tutaj czuje się wyjątkowy. I pani Beatka, dobry anioł tego miejsca, bez którego cały
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W tym domu są cztery niezwykłe pokoje. W każdym z nich można wyczuć
ducha wspomnień i nostalgii. Gospodarze udogadniają pobyt na wszystkie możliwe sposoby. Pokoje są przystosowane
do pobytu z małymi dziećmi. W każdym z nich znajduje się łazienka, telewizor oraz dostęp do wi-fi, ale poza standardowymi wymaganiami rozszerzają
ofertę o poczucie bezpieczeństwa. W pokojach są zamontowane czujniki czadu
i dymu oraz gaśnice. W każdym możliwym kąciku znajdują się książki i zabawki. Do ogólnie dostępnej części dla
gości zaliczamy kuchnię, bibliotekę, bawialnię dla dzieci.

Posesja skrywa w sobie wiele magicznych miejsc, które chce się odkryć. Jest
strefa rekreacji, gdzie latem stoi basen
i plac zabaw dla dzieci, jest też strefa ciszy, gdzie możemy się wygodnie rozłożyć
na leżaku z ulubioną książką. Możemy
wybrać się na spacer, podziwiając okolice. Pobliskie lasy hojnie obdarzają grzybami, malinami, poziomkami i jak magnes przyciągają zwolenników pieszych
i rowerowych wędrówek. W przydomowym zwierzyńcu dzieci zaznają prawdziwą radość, mogąc pomagać przy co-

dziennych obowiązkach. Osiołek Czesio,
kucyk Maniuś, malutkie koźlaki, kotki,
pieski i króliczki przyzwyczajone są do
karmienia z ręki. Można nawet pogłaskać
kurę, jak uda nam się ją dogonić. W deszczowe dni są organizowane seanse kinowe i z wielką miską popcornu wszystkie
dzieci się integrują, a popołudniowe czytanie bajek oraz gry, zabawy i animacje
pozwalają poszerzyć horyzonty.

Gospodarstwo w większości jest samowystarczalne, a co za tym idzie, wszystkie potrawy przygotowywane przez panią Beatkę są z produktów ekologicznych.
Właścicielka dostosowuje kuchnie i rodzaj posiłków do potrzeb i oczekiwań gości. Nie są jej obce dania dla wegan bądź
diabetyków, choć z góry uprzedzam – nie
jest łatwo zachować dietę przy tak znakomitej kucharce. Pani Beatka własnoręcznie wypieka chlebek. Wytwarza sery oraz robi wędliny. Dżemy, marmolady
i soki skuszą nawet największych niejadków. A ciasta… rozpływają się w ustach!
Posiłki w ciepłe i słoneczne dni podawane są na tarasie pod parasolem,
w chłodniejsze w jadalni. Oferta świąteczna obejmuje slow food, slow city,
slow life. Zapoznaje dzieci i dorosłych
z tradycjami Warmii. A malowanie jajek
wielkanocnych, zdobienie mazurków czy
strojenie choinki zapada głęboko w pamięć zwłaszcza najmłodszym.
Taka jest właśnie rzeczywistość
w Ostrowie Kierwińskim. Jeśli ktokolwiek z was nie wierzy w magię tego
miejsca, polecam poczytać księgę gości,
która jest dostępna na stronie internetowej. A najlepiej sprawdzić to osobiście.
Źródło:
- ostrowkierwinski.pl

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

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

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

 Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same budynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnienia. Tel. 691 877 920.
 Ciągnik Pronar 1221 A, rok prod. 2006, klimatyzacja, przedni
tuz, 1400 MTG, stan idealny. Agregat uprawowo-siewny UNIA
Grudziądz, szerokość robocza 3 m, stan idealny. Gmina Dobre
Miasto. Tel. 698 489 990.
 Dom jednorodzinny o pow. 130 m2, działkę rolną o pow. 1,3 ha,
działkę ogrodniczą o pow. 0,65 ha. Położone na terenie miasta
Ornety, cena do uzgodnienia. Tel. 668 047 199, 798 387 298.
 Gospodarstwo rolne 11 ha, budynki mieszkalne i gospodarcze,
budowane w 2004 r., 2 stawy rybne o pow. 0,5 ha, las o pow. 4
ha z linią brzegową jeziora Kraks przy trasie nr 16 Biskupiec-Olsztyn, gm. Biskupiec. Tel. 503 151 852.
 Sprzedam osiołka 2-letniego z paszportem (samiec), cena do
uzgodnienia. Tel. 691 922 144.

 Zapisy na drób: kurki odchowane: żółtonóżka (kwiecień), Tetra, Mesa, Bangkok, Leghorn (maj). Drób wodny: pisklęta,
kaczki: pekin francuski, kaczka piżmowa, gęś kołudzka (marzec – najniższa cena, maj), pisklęta i indyki kolorowe (maj,
czerwiec). Kurki odchowane cały rok. Kaczki nieodchowane.
Tel. 604 194 791.

 Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
 Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwity
wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż, wiaty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.
 Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie stacje paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ścinacz zielonek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619,
518 867 456.
 Bielarka pneumatyczna, agregat malarski, pianownica, piaskarka, stal nierdzewna. Gwarancja 5 lat. Okazja! Model 2018. Producent, tel. 533 053 636.
 Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) – 7,5 m. Tel. 503 509 932.
 Maszt podnoszący wózka widłowego MANITOU udźwig
1000 kg wysokość unoszenia 3 m, stan: b. dobry, cena: 2 000 zł.
Ełk. Tel. 693 467 794.
KUPIĘ:
 Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formownicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.
 Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siewnik zbożowy, ciągnik Zetor i przyczepę Pronar. Tel. 790 318 118.
 Rozsiewacz Amazone, pług Kverneland Amarol 4-skibowy,
opryskiwacz Pilmet ciągany od 2-2,5 tys. l i kosiarkę bijakową.
Tel. 511 924 809.
 Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ursus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie.
Tel. 724 133 999.
 Byczki opasowe do dalszego chowu do 150 kg. Tel. 603 820 720.
 Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540
lub Ursus 1224. Rozsiewacz do nawozów i przyczepę rolniczą.
Pług Famarol wahadłowy lub pług obrotowy. Tel. 511 907 139.
 Pług Kverneland, traktor 4- lub 6-cylindrowy, żnijkę do zboża,
rozsiewacz 2-tarczowy do nawozów i przyczepę 4- lub 6-tonową. Tel. 795 807 728.
 Grunty rolne, ziemię rolną od 2 do 4 klasy, o powierzchni od
30 do 100 ha. Tel. 795 807 728.
 Rozdrabniacz słomy do Bizona, opony 23,1-26x do Bizona. Pług
obrotowy lub zagonowy 4-skibowy. Ciągnik Zetor 11441, 1222,
1214 lub 1614. Tel. 795 807 728.
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Rośliny z rodziny bobowatych
Składnik powietrza
Dolegliwość
Nie warzywo
Zysk
Roślina bobowata pochodząca z Azji Wschodniej
„Tchórzliwe” drzewo
Odmiana konopi włóknistych
Józef Piłsudski potocznie
Krzywy owoc
Bożek strachu w mitologii greckiej
Część, fragment
Niziołek
„… pachnąca żywicą”
Niedobór w kasie
Jedna z ras kóz mięsnych
„… córka ratownika”
Na włosy
Klaka
Pustelnia
Karność
Domokrążca
Nie bolszewik

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 30 kwietnia 2020 r. Adres: „Bieżące Informacje”,
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.
Adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:
 BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05
 BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46
 DZIAŁDOWO,
• Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2,
tel. (23) 696 19 75
 ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36
• Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04
 EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67
 GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99
 GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57
 IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73
• Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22
 KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem),
tel. (89) 751 30 93
 LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1,
tel. (89) 767 23 10

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2020 r.
reklama na okładce kolor:


II, III str. – 1 000 zł netto



IV str. – 1 200 zł netto

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
reklama wewnątrz numeru kolor:


format A4 – 800 zł netto



format 1/2 A4 – 500 zł netto



format 1/4 A4 – 400 zł netto

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
artykuł sponsorowany format A4 - 600 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:


Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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



Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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



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

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

– 500 zł netto
od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto
Kartka A3 złożona do formatu A4
od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Treść reklam wraz ze zleceniem i danymi do wystawienia faktury VAT,
należy przesłać do 15 dnia miesiąca poprzedzającego emisję reklamy.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

Agrorynek
baza ogłoszeń rolniczych

Zapraszamy do zamieszczania
bezpłatnych ogłoszeń sprzedaży:






maszyn rolniczych
zwierząt
środków do produkcji rolnej
wyposażenia budynków inwentarskich
nieruchomości rolnych

www.agrorynek.warmiamazury.net

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie:

„Najciekawsza zagroda mazurska
z elementami architektury regionalnej”
w ramach operacji:

„Promocja dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi mazurskiej”
wygraj cenne nagrody!

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.wmodr.pl (od 15 kwietnia br.)

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

