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

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

APLIKACJA ODR OLSZTYN
N A  U R Z Ą D Z E N I A  M O B I L N E
Aplikacja ODR Olsztyn została stworzona przez Warmińsko-Mazurski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie z myślą
o rolnikach z województwa warmińsko-mazurskiego.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z TWOIM DORADCĄ WMODR
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Nowe choroby w jagodnikach
Skuteczna ochrona plantacji przed chorobami możliwa jest jedynie 
wtedy gdy dobrze znamy organizm chorobotwórczy, jego sposób 
porażania oraz objawy jakie wywołuje.
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Szanowni Państwo!
W dniach największej tajemnicy naszej wiary,

w Święta Zmartwychwstania Pańskiego,
cieszmy się wspólnie wołając radosne Alleluja.

Pełni nadziei, jak odradzająca się przyroda,
powinniśmy świętować radośnie,

prosząc o łaskę wiary i Boże błogosławieństwo.
Dziś jednak prośmy przede wszystkim o pokój

w umęczonej Ukrainie, o opiekę nad uchodźcami
i o siłę dla obrońców wolnej Ukrainy.

Nie przestawajmy też w dalszej pomocy naszym sąsiadom. 
Udanych, rodzinnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 

życzy 

Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Henryk Kowalczyk

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe, 

napełni nas wszystkich pokojem i wiarą, 
da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość
życzy 

Jerzy Wojciech Małecki 
Poseł na Sejm RP 



Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Warmii i Mazur. Wielkanoc to czas powrotu nadziei i otwarcia 
na życie w radości i pokoju. Niech nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego przyniosą 
nam wszystkim wytchnienie od codziennych trosk i bolączek oraz szczęście świętowania w gronie 
rodzinnym. Życzę, by czas spędzony wśród najbliższych napełnił Państwa spokojem, optymizmem i siłą 
do podejmowania wyzwań niesionych przez życie. Niech nadchodzące dni przyniosą również nadzieję 
i głęboką radość. Pełnych pokoju Świąt Wielkiej Nocy.

Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Z okazji Świąt Wielkanocnych 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 ARiMR

Szanowni Państwo. Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Życzę 
wszystkim zdrowia, pogody ducha, wytchnienia od codziennych trosk oraz spokojnej, rodzinnej atmosfery. 
Niech ten wyjątkowy czas zwycięstwa życia nad śmiercią i dobra nad złem umocni więzi międzyludzkie, 
byśmy dzielili się miłością i okazywali sobie życzliwość. Niech głębokie przeżywanie Triduum Paschalnego 
przynosi nadzieję i rozprasza nienawiść. Życzę Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Niech radosne Alleluja będzie dla Was ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. 
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia, a radość serca w czasie 
zasłużonego odpoczynku. Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz 
smacznego święconego jajka.

Dyrekcja oraz Pracownicy WMODR z siedzibą w Olsztynie

Święta Zmartwychwstania Pańskiego, to czas refleksji i zadumy, miłosierdzia, nadziei i miłości. 
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych stanie się przystankiem od codziennych zmartwień 
i trosk. Rolnikom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Producentom żywności oraz Pracownikom instytucji 
działających na rzecz rolnictwa życzą

Dyrekcja oraz Pracownicy Oddziału Terenowego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie

Drodzy Rolnicy. Wśród srebrnych bazi nadchodzi pełna nadziei Wielkanoc… Życzymy, aby Święta 
Wielkiej Nocy przyniosły radość, miłość i  wzajemną życzliwość. Niech ten czas napełni Was pokojem 
i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością spojrzeć w przyszłość. Wesołego 
Alleluja!

Dyrekcja oraz pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Olsztynie
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o doradztwie rolniczym

Olimpiada Wiedzy Rolni-
czej, Ochrony Środowiska 
i BHP w Rolnictwie

To wydarzenie, którego ce-
lem jest inicjowanie współpra-
cy pomiędzy młodymi rolni-
kami a instytucjami otoczenia 
rolnictwa oraz upowszechnia-
nie wiedzy na rzecz poprawy 
warunków życia mieszkań-
ców obszarów wiejskich. Pod-
czas eliminacji powiatowych 
przeprowadzonych w 19 po-
wiatach województwa war-
mińsko-mazurskiego w ter-
minie od 1 kwietnia do 31 

maja 2022 r. wiedza uczestników zostanie poddana ocenie przez 
komisje oceniające. Najlepsi uczestnicy z poszczególnych powiatów 
wezmą udział w finale wojewódzkim olimpiady, który odbędzie się 
21 czerwca 2022 r. w Olsztynie.

Zarówno spotkania na szczeblu powiatowym jak i spotkanie 
w Olsztynie będą doskonałą okazją do promowania i wyróżnienia 
młodych ludzi będących na początku swojej rolniczej drogi, a już 
posiadających niemałą wiedzę ekonomiczno-rolniczą, jak również 
umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku. Udział 
w tego typu przedsięwzięciach niesie szereg korzyści dla ich uczest-
ników, przede wszystkim rozwijania umiejętności poprzez współza-
wodnictwo oraz sprawdzenia swojej wiedzy w dziedzinie, w której 
się specjalizują. To doskonała okazja dla młodych rolników do wy-
miany doświadczeń oraz zastosowania nowopoznanych dobrych 
praktyk i innowacyjnych rozwiązań w swoich gospodarstwach.

Targi, wystawy, kiermasze
Kalendarz imprez organizowanych przez WMODR już od dwu-

nastu lat rozpoczynają w kwietniu Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pa-
miętajcie o ogrodach”. Wydarzenie to kierowane jest do właścicieli 

przydomowych ogrodów, działkowców oraz miłośników żywności 
tradycyjnej i regionalnej, i jest doskonałą okazją do wymiany do-
świadczeń z zakresu ogrodnictwa i sadownictwa. 

Tegoroczna edycja Wiosennych Targów Ogrodniczych odbędzie 
się w siedzibie Ośrodka w Olsztynie w dniach 23-24 kwietnia br., 
a już dwa tygodnie później, tj. w dniach 7-8 maja br. spotkamy się 
z mieszkańcami Elbląga i okolic na wydarzeniu pn. „Polski e-baza-
rek szansą promocji lokalnych producentów rolnych”, na które za-
prosimy producentów żywności z Warmii, Mazur i Powiśla, któ-
rzy będą mogli nieodpłatnie zaprezentować swoje produkty miesz-
kańcom Powiśla. 

Zwieńczeniem organizowanych przez Ośrodek imprez tar-
gowo wystawienniczych będzie XXVIII już edycja Jesiennych 
Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”, które odbędą się 
na przełomie sierpnia i września br. na lotnisku w Gryźlinach. 
Jesienne Targi Rolnicze będą doskonałą okazją do korzysta-
nia z porad specjalistów i doradców rolnych oraz zapoznania 
się z nowinkami technologicznymi w dziedzinie rolnictwa. Po-
trzebę organizacji imprez targowych najlepiej obrazują liczby – 
na Jesiennych Targach Rolniczych w ubiegłym roku gościliśmy 
ponad 150 wystawców, których ofertę zobaczyło około 25 tys. 
zwiedzających. Targom towarzyszyć będzie Warmińsko-Mazur-
ska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na której swój bogaty do-
robek hodowlany zaprezentują warmińsko-mazurscy hodowcy. 
Podczas wystawy będącej ich świętem zaprezentowane będzie 
bydło mleczne, bydło mięsne, konie, owce i kozy, a jej uczestnicy 
– hodowcy, będą mieli doskonałą okazję do wymiany doświad-
czeń w ramach poszczególnych branży.

Olimpiady, targi, wystawy, spotkania polowe organizowane 
przez WMODR mają różny krąg odbiorców, jednak przyświeca im 
jeden cel, którym jest transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Wyda-
rzenia te są doskonałą okazją do nawiązywania nowych kontaktów, 
wymiany doświadczeń, zapoznawania się z innowacyjnymi rozwią-
zaniami i wdrażania ich na poziomie gospodarstwa.

Z ODr po wiedzę i doświadczenia
Kwiecień to niezwykle pracowity miesiąc, zarówno dla rolników jak i doradców Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie pomagających rolnikom w wypełnianiu dokumentacji w tegorocznej kam-
panii wnioskowej. To właśnie co roku w kwietniu Ośrodek rozpoczyna realizację szeregu przedsięwzięć mających na 
celu wymianę doświadczeń, transfer wiedzy, promocję oraz popularyzację wyróżniających się osiągnięć produkcyjnych.

mgr inż. Damian Godziński 
Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Bieżące Informacje nr 4 [389]  n  Kwiecień 2022
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z życia WMODR

|XII Wiosenne Targi Ogrodnicze
„Pamiętajcie o ogrodach”
Targi odbędą się na terenie siedziby 

WMODR w Olsztynie przy ul. Jagielloń-
skiej 91 w dniach 23-24 kwietnia br. W pro-
gramie targów zaplanowano prezentację: 
roślin i artykułów szkółkarskich, sadowni-
czych i ogrodniczych; maszyn i urządzeń 
do produkcji ogrodniczej; zabudowy, wypo-

sażenia i aranżacji ogrodów; instalacji wykorzystujących odna-
wialne źródła energii; nawozów i środków ochrony roślin; rę-
kodzielnictwa; kuchni regionalnej; instytucji i organizacji rol-
niczych działających na rzecz rolnictwa i szkół rolniczych. Za-
praszamy wystawców i zwiedzających do udziału w targach. 
Komisarzem targów jest Radosław Skudlarz, tel. 695 551 071.

|Zapraszamy do udziału w formach szkoleniowych orga-
nizowanych przez WMODR
Na terenie wszystkich powiatów województwa odbywa-

ją się szkolenia poświęcone zagadnieniom produkcji roślinnej 
i zwierzęcej, ochronie środowiska, pomocowym środkom fi-
nansowym przeznaczonym na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich, a także aspektom organizacyjnym gospodarstwa 
rolnego. Informacje o tematyce, terminach i miejscach spotkań 
można uzyskać u doradców gminnych, na stronie internetowej 
Ośrodka oraz aplikacji na telefony komórkowe „ODR Olsztyn”. 
W kwietniu szczególnej Państwa uwadze polecamy webinaria:
n 5 kwietnia pn. „Perspektywy chowu i hodowli bydła mię-

snego na Warmii i Mazurach”;
n 12 kwietnia pn. „Ogrodnictwo potrzebuje innowacji – o ko-

rzyściach z wdrażania nowoczesnych rozwiązań”;
n 28 kwietnia pn. „Agroturystyka od kuchni”;
a także warsztaty stacjonarne (i zdalne) w ramach projektu 
Branches z Programu Horyzont 2020:
n 24 kwietnia pn. „Lokalne systemy biogospodarki i energii 

odnawialnej – dobre praktyki w zakresie łańcuchów warto-
ści i polityk”, w siedzibie WMODR w Olsztynie.

Szczegóły ww. spotkań oraz kontakt do organizatorów bez-
pośrednich, zamieszczone są na stronie internetowej Ośrodka.

|Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP 
w Rolnictwie
Zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat z województwa war-

mińsko-mazurskiego prowadzące, bądź zamierzające prowadzić 
gospodarstwo rolne, do udziału w Olimpiadzie. Etapy powia-
towe przeprowadzają Zespoły Doradców w każdym powiecie 
w okresie od 1 kwietnia do 31 maja. Finał wojewódzki odbę-
dzie się w siedzibie WMODR w Olsztynie w dniu 21 czerw-
ca br. Regulamin Olimpiady dostępny jest w siedzibie WMODR 
oraz w siedzibach ZD.

|Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych producentów 
rolnych
W dniach 7-8 maja br., na ul. Stary Rynek w Elblągu, już 

po raz drugi, Ośrodek przeprowadzi spotkanie producentów 
żywności z Warmii, Mazur i Powiśla z konsumentami. Wyda-

rzenie będzie promować produkty regionalne i tradycyjne. Bę-
dzie również okazją do pozyskania wiedzy o produkcji żyw-
ności, krótkich łańcuchach dostaw oraz nawiązania kontaktów 
między wystawcami a konsumentami. Ponadto wystawcy bę-
dą mieli możliwość wymiany doświadczeń między sobą, także 
w zakresie prowadzenia różnych form działalności.

n Kampania składania wniosków o płatności za 2022 rok
Do 16 maja ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie płatno-

ści bezpośrednich, płatności obszarowych PROW oraz płatno-
ści dobrostanowych PROW. Pracownicy WMODR udzielają do-
radztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić, by płat-
ności otrzymać, a także świadczą usługi wypełnienia wniosków 
o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontaktu z dorad-
cami terenowymi w celu omówienia szczegółów współpracy.

n Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020
Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa rol-

niczego w zakresie działań i poddziałań PROW na lata 2014-
2020, w których prowadzone są aktualnie nabory wniosków 
oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyj-
nej świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów 
Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

n Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych
Sieć utworzona została przez Centrum Doradztwa Rolni-

czego w Brwinowie, w ścisłej współpracy z 16 wojewódzki-
mi ośrodkami doradztwa rolniczego. Gospodarstwa demon-
stracyjne, od lat, są dla rolników miejscem zdobywania wie-
dzy i doświadczenia, szczególnie cennym z uwagi na pokazy-
wanie rozwiązań aktualnych i realnych. W gospodarstwie de-
monstracyjnym rolnicy mają możliwość poczynienia obserwa-
cji, porównania ze swoimi sposobami gospodarowania, a tak-
że wymiany doświadczeń. Tworzona aktualnie strona interne-
towa – www.gospodarstwademonstracyjne.cdr.gov.pl – stanowi wy-
kaz gospodarstw wraz z ich charakterystyką. Taka baza uła-
twi kontakty oraz pozwoli jednostkom doradztwa rolniczego 
realizować zadania upowszechnieniowe, szkoleniowe i infor-
macyjne w sposób synergiczny. Koordynatorem sieci na woje-
wództwo warmińsko-mazurskie jest dr inż. Rodian Pawłow-
ski, tel. 695 550 460. Zapraszamy właścicieli gospodarstw zain-
teresowanych udziałem w sieci do współpracy.

Z życia WMODr
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

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

Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
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płatności bezpośrednie i obszarowe prOW
w 2022 roku
Kolejny nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2022 ruszył 15 marca, a wraz 
z nim również szansa dla wielu rolników na dodatkowe wsparcie. W bieżącym roku powraca po latach, jeden z instru-
mentów przejściowego wsparcia krajowego, tj. uzupełniająca płatność podstawowa (UPP).

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) 
na zasadach takich jak w 2013 roku będzie 
przysługiwała do najważniejszych roślin 
uprawnych w gospodarstwie – w szcze-
gólności: zbóż, roślin oleistych, roślin wy-
sokobiałkowych – oraz do gruntów ugo-
rowanych. Przyznawana będzie rolnikowi 
do powierzchni działki rolnej, który w da-

nym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatno-
ści obszarowej (JPO) i który złożył wniosek o jej przyznanie. 
Będzie to po prostu uzupełnienie jednolitej płatności obszaro-
wej, przyznawane bez konieczności spełnienia jakichkolwiek 
dodatkowych wymogów szczególnych. We wniosku o przy-
znanie płatności obszarowych na rok 2022 pojawia się dodat-
kowa opcja, umożliwiająca wnioskowanie o UPP, a sam nabór 
rozpoczął się tradycyjne 15 marca. 

Szczegółowe warunki przyznawania płatności, w tym ro-
dzaje roślin objętych płatnością, a także szczegółowe wyma-
gania, jakie powinny spełniać uprawy poszczególnych roślin 
lub grunty orne, na których nie jest prowadzona uprawa ro-
ślin i do których została przyznana jednolita płatność obsza-
rowa zostaną określone w rozporządzeniu szczegółowym. 

Zgodnie z zapowiedzią resortu rolnictwa uzupełniająca 
płatność podstawowa trafi na konta rolników razem z pozo-
stałymi płatnościami, czyli najszybciej w październiku w ra-
mach planowanej wypłaty zaliczek. Na dopłaty w zmienio-
nej formie rząd planuje przeznaczyć środki w wysokości 400 
mln zł. Stawka płatności, będzie znana, tak samo jak w przy-
padku pozostałych płatności bezpośrednich, po zakończeniu 
naboru i przeliczeniu rzeczywistej powierzchni kwalifikują-
cej się do płatności, zgłoszonej przez rolników we wnioskach.

W związku z wydłużeniem przez Komisję Europejską re-
alizacji PROW 2014-2020 o dwa lata, w 2022 r. wzorem lat 
ubiegłych producenci rolni od 15 marca mogą składać rów-
nież wnioski o przyznanie płatności obszarowych PROW, 
m.in.: ONW, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologicz-
ne, a rolnicy którzy zobowiążą się do wprowadzenia prak-
tyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrosta-
nem zwierząt będą mogli ubiegać się również o przyznanie 
płatności w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. Do-
datkowo, w przypadku płatności rolno-środowiskowo-kli-
matycznej, płatności ekologicznej oraz płatności dobrosta-
nowej można ubiegać się o rekompensatę kosztów transak-
cyjnych. Rolnicy posiadający z kolei zobowiązania zalesie-
niowe mogą od 15 marca ubiegać się o pomoc na zalesia-
nie (PROW 2007-2013) oraz premię pielęgnacyjną i zalesie-
niową (PROW 2014-2020).

Niektóre z powyższych instrumentów wsparcia zostaną 
zmodyfikowane, tak żeby skutecznie odpowiadać na zmie-
niające się potrzeby rolników, przedsiębiorców oraz mieszkań-
ców obszarów wiejskich, a w efekcie jak najefektywniej wy-
korzystać środki przeznaczone na wsparcie rolnictwa i obsza-
rów wiejskich.

Należy pamiętać, że od roku 2021 wnioski obszarowe rol-
nicy mogą złożyć tylko za pośrednictwem internetu poprzez 
aplikację eWniosekPlus. W aplikacji eWniosekPlus wniosek 
o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami na 
rok 2022 może złożyć każdy rolnik. Rolnicy, którzy posiada-
ją login i hasło do aplikacji z poprzednich kampanii, mogą go 
wykorzystać również w kampanii 2022. Rolnicy, którzy w tym 
roku będą korzystać z aplikacji eWniosekPlus po raz pierwszy, 
aby uzyskać do niej dostęp, powinni najpierw utworzyć kon-
to. W tym celu trzeba wejść na stronę https://www.gov.pl/web/
arimr w zakładkę eWniosekPlus. 

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, 
że nie poradzą sobie z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć, 
tak jak w poprzednich latach, na pomoc ARiMR. W placów-
kach Agencji przygotowane zostaną bowiem specjalne stano-
wiska komputerowe, gdzie można będzie wypełnić wniosek. 
Gospodarze, którzy nie mają danych do logowania w systemie 
eWniosekPlus mogą skontaktować się w tej sprawie z pracow-
nikami biur powiatowych ARiMR. W tegorocznej kampanii 
2022 związanej z płatnościami obszarowymi, analogicznie jak 
w poprzednim roku, uruchomiona została infolinia ARiMR 
(800 38 00 84), za pośrednictwem której będzie można rów-
nież konsultować wszelkie wątpliwości związane z wypełnia-
niem wniosków.

Bieżące Informacje nr 4 [389]  n  Kwiecień 2022 9

z życia ARiMR



Dzieci z Ukrainy, które zaczną uczęszczać do polskich szkół w klasach I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących 
szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-II ogólnokształcących szkół baletowych mogą zostać objęte „Programem dla 
szkół” i bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne. 

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

Ukraińskie dzieci objęte „programem dla szkół”

W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie 
oraz napływem do naszego kraju uchodź-
ców, wśród których znajduje się wiele dzie-
ci, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zwróciło się do Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa z prośbą o monitorowanie 
sytuacji związanej ze zwiększoną liczbą 
uczniów trafiających do polskich szkół. Na-

tomiast Dyrektorzy szkół podstawowych powinni wystąpić 
z Wnioskiem o objęcie dodatkowych dzieci „Programem dla 
szkół” do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwe-
go ze względu na siedzibę dostawcy, z którym zawarł umowę. 

Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków ży-
wieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i wa-
rzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej die-
cie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe 
oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost 
świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodzi-
ców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego od-
żywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze eduka-
cyjnym realizowane przez szkoły podstawowe.

Budżet

Budżet na realizację Programu w Polsce w roku szkolnym 
2021/2022 wynosi łącznie 229,09 mln zł, w tym 100,99 mln zł 
z budżetu UE oraz 128,10 mln zł z budżetu krajowego. W ro-
ku szkolnym 2021/2022 w „Programie dla szkół” uczestniczy:
n w komponencie owocowo-warzywnym – 11 185 szkół pod-

stawowych, w których owoce i warzywa otrzymuje ok. 1,556 
mln dzieci z klas I-V (ok. 83% dzieci z grupy docelowej),

n w komponencie mlecznym – 11 406 szkół podstawowych, 
w których mleko i produkty mleczne otrzymuje ok. 1,568 
mln dzieci z klas I-V (ok. 84% dzieci z grupy docelowej).

W woj. warmińsko-mazurskim do „Programu dla szkół” w II 
semestrze roku szkolnego 2021/2022 przystąpiło 409 szkół, z któ-
rych blisko 49 tys. dzieci otrzyma porcje owocowo-warzywne, 
a około 53 tys. dzieci produkty mleczne. 

W II semestrze roku szkolnego 2021/2022 jedno dziecko otrzy-
ma 38 porcji owoców i warzyw oraz 33 porcje mleka i przetwo-
rów mlecznych. Udostępnianie realizowane jest w 10, 11 albo 
12 wybranych tygodniach w semestrze roku szkolnego. W każ-
dym z tygodni dziecku udostępnia się co najmniej 2 porcje owo-
ców i warzyw oraz co najmniej 2 porcje mleka i przetworów 
mlecznych.

Udostępnianie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów 
mlecznych w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 rozpo-
częło się po zakończeniu ferii zimowych i obejmuje okres od 
07.02.2022 r. do 24.06.2022 r.

W ramach programu dzieci otrzymują w II semestrze bezpłat-
nie świeże owoce i warzywa oraz soki owocowe, a także mleko 
i przetwory mleczne. W tym:

W zakres programu wchodzi nie tylko dostawa owoców i wa-
rzyw oraz mleka i produktów mlecznych, lecz także działania 
edukacyjne w szkołach służące propagowaniu zdrowego odży-
wiania, promocja oraz ocena programu. Działania edukacyjne 
stanowią, obok dostaw produktów, jeden z głównych elemen-
tów „Programu dla szkół”. Szkoły są zobowiązane przeprowa-
dzić w każdym semestrze roku szkolnego co najmniej dwa dzia-
łania zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzy-
szących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej re-
alizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci 
zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1302). Działa-
nia te powinny obejmować edukację z zakresu zasad zdrowego 
żywienia, pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz wy-
twarzania produktów mlecznych, a także przeciwdziałania mar-
notrawieniu żywności.

Wszelkie informacje dotyczące Programu, w tym wykaz za-
twierdzonych dostawców oraz materiały edukacyjne i filmy 
o przygodach Ekipy Chrumasa dostępne są na stronach inter-
netowych oraz w mediach społecznościowych: 
n www.programdlaszkol.org
n www.pamietnikchrumasa.pl
n https://www.facebook.com/programdlaszkol
n https://www.youtube.com/c/programdlaszkolpds

Owoce Warzywa Soki Produkty mleczne
jabłka marchew owocowe mleko białe

gruszki rzodkiewka jogurt naturalny
truskawki kalarepa kefir naturalny

pomidorki serek twarogowy

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu 
UE oraz środków z budżetu krajowego. Polska jest jednym 
z największych jego beneficjentów w UE pod względem przyznanego 
budżetu wśród państw takich jak Niemcy, Francja i Włochy.
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Dobrze wyposażony i urządzony zgodnie z zasadami bhp warsztat, pozwala rolnikowi efektywnie i bezpiecznie 
konserwować oraz naprawiać maszyny niezbędne do prac polowych i inny sprzęt znajdujący się w gospodarstwie 
rolnym.

mgr Henryk Żuchowski 
Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie

Warsztat rolnika

Urządzając warsztat narzędziowy w gospo-
darstwie rolnym powinniśmy przemyśleć 
wszystkie szczegóły – poczynając od półek 
na narzędzia, a na śrubokrętach kończąc. 
Choć pracę w tych pomieszczeniach wyko-
nuje się okresowo i stosunkowo w niewiel-
kim wymiarze czasu, to niestety i tak do-
chodzi do wielu wypadków grożących utra-

tą zdrowia i życia, takich jak potknięcia o pozostawione na cią-
gach komunikacyjnych przedmioty, uderzenia i przygniecenia 
przez upadające przedmioty, czy zranienia odpryskami metali. 

Aby zorganizować bezpieczny warsztat narzędziowy nie są 
potrzebne duże nakłady finansowe. Garaż, piwnicę, wiatę czy 
inne pomieszczenia gospodarcze z łatwością da się zaadopto-
wać na potrzeby warsztatowe, jeśli tylko posiadają one dobrą 
wentylację, bądź jest możliwe ich przewietrzenie.

W warsztacie dobrze jest odpowiednio zorganizować prze-
strzeń, pomyśleć o ergonomicznym usytuowaniu blatu robocze-
go, regałów i rozmieszczeniu narzędzi oraz sprzętów. Sprawdzą 
się tu masywne meble warsztatowe, odporne na uszkodzenia 
i przeciążenia; ścianki warsztatowe, na których można zawie-
sić młotki, klucze i śrubokręty oraz organizery dla mniejszych 
akcesoriów, takich jak gwoździe, śrubki czy wkręty. Jeśli chce-
my, aby wyposażenie warsztatu było bardziej mobilne warto 
zaopatrzyć się w wózki lub torby narzędziowe, które ułatwią 
pokonywanie niewielkich dystansów z narzędziami. 

Odpowiednie oświetlenie pomieszczenia warsztatowego 
oraz blatu roboczego zapewni komfort pracy. Najlepsze jest 
oczywiście światło dzienne, ale pomocne mogą okazać się 
również sufitowe świetlówki liniowe, dające zimne, bardzo 
jasne światło oraz lampy robocze i przenośne projektory ha-
logenowe. 

Ponadto podczas majsterkowania zawsze należy pamię-
tać o następujących zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy:
n odpowiednim dobraniu odzieży ochronnej (spodni, butów, 

rękawic), która pozwoli uniknąć otarć czy zacięć;
n używaniu środków ochrony indywidualnej (ochron oczu, 

ochron dróg oddechowych, ochronników słuchu); 

n wyposażeniu warsztatu w gaśnice i apteczkę pierwszej po-
mocy;

n utrzymywaniu ładu i porządku w pomieszczeniu warszta-
towym, o wyrównaniu nawierzchni podłóg i oznakowaniu 
kanałów naprawczych;

n utrzymywaniu narzędzi w dobrym stanie technicznym;
n wyposażeniu części ruchomych maszyn i urządzeń w osło-

ny i inne zabezpieczenia;
n utrzymywaniu instalacji i urządzeń elektrycznych w dobrym 

stanie technicznym, regularnym kontrolowaniu izolacji kabli;
n wyznaczeniu odpowiedniego miejsca na zagospodarowanie 

odpadów;
n neutralizowaniu i usuwaniu wszelkich wycieków olejów 

i płynów.

Źródło: www.krus.gov.pl

Rolniku! Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji leczni-
czej, organizowanej przez KRUS, jeżeli:
n	cierpisz na schorzenie związane z układem ruchu lub 

masz problemy z układem krążenia,
n	uległeś wypadkowi przy pracy,
n	pobierasz okresową rentę rolniczą,
n	obawiasz się, że z powodów zdrowotnych utracisz zdol-

ność do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Nie zwlekaj! Zgłoś się do najbliższej Placówki KRUS
i złóż wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewni:
n	bezpłatny turnus rehabilitacyjny, trwający 21 dni, z wy-

korzystaniem nowoczesnej bazy zabiegowej i całodobo-
wą opiekę wykwalifikowanej kadry medycznej,

n	zabiegi lecznicze dostosowane do Twojego stanu zdrowia, 
n	zwrot kosztów dojazdu do Centrum Rehabilitacji Rolni-

ków KRUS, znajdujących się w Iwoniczu-Zdroju, Koło-
brzegu, Świnoujściu, Horyńcu-Zdroju, Jedlcu lub Szklar-
skiej Porębie.
Więcej informacji pod adresem: www.krus.gov.pl
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z życia samorządu województwa
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Druga tura charytatywnego wsparcia zor-
ganizowanego przez samorząd wojewódz-
twa dotarła do objętej wojną Ukrainy. 
W efekcie współpracy z Chorągwią War-
mińsko-Mazurską ZHP, Bankiem Żywno-
ści w Olsztynie i samorządu studenckie-
go Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie do obwodu rówieńskiego do-

tarł 3,5-tonowy transport, w skład którego wchodzi m.in. żyw-
ność, śpiwory, powerbanki, latarki, baterie, środki medyczne.

Pierwsza partia zbiórki zorganizowanej wspólnie przez 
urząd marszałkowski i samorząd studencki UWM przekro-
czyła granicę w sobotę 5 marca. W skład transportu wchodził 
bus i ambulans wypełnione lekami i artykułami pierwszej po-
trzeby. Oprócz ładunku będącego wyrazem wsparcia miesz-

kańców Warmii i Mazur stronie ukraińskiej podarowany zo-
stał również ambulans, którym ratownicy dotychczas wyjeż-
dżali do potrzebujących w Olsztynie.

– Bracia Polacy, bardzo dziękujemy za pomoc, jaką nas w tym dra-
matycznie trudnym czasie obdarowujecie – mówią w przesłanym 
z Równego filmie tamtejsi samorządowcy, stojąc przed poda-
rowanym ambulansem.

Warmia i Mazury decyzją sejmiku województwa na wnio-
sek zarządu przekażą również 200 tys. zł na wsparcie obwodu 
rówieńskiego na Ukrainie. – Jesteśmy w stałym kontakcie z naszy-
mi ukraińskimi partnerami i odpowiadamy na zgłaszane przez nich 
potrzeby – komentuje Gustaw Marek Brzezin, marszałek woje-
wództwa. – Chcemy, by TIR ze wsparciem z Warmii i Mazur wy-
ruszył możliwie najszybciej – dodaje Brzezin.

Ambulans podarowany przez samorząd województwa partnerom z obwodu rówieńskiego przekroczył już granicę 
i pełni służbę w Równem. – Dziękujemy za każde wsparcie, jakie okazują nam mieszkańcy Warmii i Mazur, całej 
Polski. Jesteśmy pewni, że wspólnie uda nam się przetrwać ten niezwykle trudny czas – odpowiadają samorzą-
dowcy z obwodu rówieńskiego.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bracia polacy, dziękujemy za wszelką pomoc
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Podsiew to jeden z najtańszych sposobów na renowację łąki czy pastwiska. Skuteczność zabiegu podsiewu traw zale-
ży w dużej mierze od terminu jego wykonania. Za najbardziej korzystny uważa się okres wiosenny (marzec-kwiecień) 
lub letni (druga połowa lipca-sierpień). 

mgr inż. Sylwia Walesieniuk 
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Wiosenny podsiew łąk i pastwisk

Dobór właściwego terminu uzależniony jest 
od przebiegu pogody. Za wiosennym pod-
siewem przemawia zapas wody dostępnej po 
zimie. Zadbana łąka to wyższa wydajność, 
a to dla rolników i hodowców ma duże zna-
czenie. Często wybieranym sposobem odno-
wy łąk i pastwisk jest podsiew.

Ocena użytku po zimie

Warto więc przed ruszeniem wegetacji wybrać się na łąkę 
i ocenić stan użytku. Dzięki temu będziemy mogli ocenić, czy 
jest potrzeba wykonania np. zabiegu podsiewu w celu uzu-
pełnienia brakującej obsady. Jeżeli w rui jest do 30% ubytków 
roślin szlachetnych należy wykonać podsiew. Jeżeli ubytków 
jest więcej lub występuje bardzo duże zachwaszczenie nale-
ży użytek zniszczyć i przeprowadzić pełną uprawę. Koniecz-
ne jest również określenie stopnia zachwaszczenia, co będzie 
stanowić podstawę do ewentualnej decyzji o wykonaniu za-
biegu herbicydem selektywnym bądź totalnym. Bardzo waż-
ną kwestią na użytkach zielonych, a często pomijaną, jest sys-
tematyczna analiza gleby w celu oceny jej odczynu, jak też za-
sobności w składniki pokarmowe.

Wiosenna pielęgnacja

Wiosna to dobry moment na pielęgnację, która może przy-
nieść wiele korzyści w kolejnych miesiącach użytkowania 
użytku zielonego. Z pewnością jednym z kluczowych zabie-
gów jest włókowanie lub bronowanie. Ma to na celu napowie-
trzenie gleby, wyrównanie powierzchni, w tym powstałych 
kretowisk, usunięcie martwych roślin i kiełkujących chwa-
stów oraz przygotowuje glebę i odsłania miejsce dla nowych 
roślin. Nierozgarnięte kretowiska powodują degradację bota-
niczną łąk i pastwisk, stanowią duże utrudnienie w ich użyt-
kowaniu, stanowią duże niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 
zielonki zbieranej do bezpośredniego skarmiania lub w pro-
cesie kiszenia. 

Przygotowanie siewnika i wybór nasion do podsiewu

Mówiąc o sposobach podsiewu, możemy wyróżnić dwa spo-
soby – umieszczając nasiona w glebie siewnikami z redlicami 

talerzowymi lub rozrzucając nasiona i mieszając je z wierzchnią 
warstwą gleby. W drugim przypadku wykorzystujemy siew-
niki specjalistyczne rzutowe lub siewniki do poplonów. Każda 
z tych metod ma swoich zwolenników, zależnie od stanowiska 
glebowego i warunków wilgotnościowych. Dobór odpowied-
niej mieszanki ma duże znaczenie ze względu na oczekiwa-
ny efekt. Dobra mieszanka do podsiewu powinna charaktery-
zować się wysoką siłą kiełkowania i czystością potwierdzoną 
świadectwem kwalifikacji. Najlepsze efekty wiosennego pod-
siewu uzyskujemy, gdy zastosujemy mieszanki życicowe (życica 
mieszańcowa i trwała). Życice bardzo szybko kiełkują i dyna-
micznie rosną, dzięki temu dobrze sobie radzą z konkurencją 
istniejącej runi. Na łąkach kośnych można zastosować dodatek 
koniczyny czerwonej do podsiewu, a na pastwiskach i użyt-
kach kośno-pastwiskowych – koniczyny białej.

Konieczne wałowanie

Po podsiewie użytek musimy koniecznie zwałować. Wało-
wanie dociska nasiona do gleby, zwiększa podsiąk wody i zna-
cząco przyspiesza kiełkowanie roślin. Ułatwia to także później-
szy zbiór. Należy jednak pamiętać aby nie przeprowadzać wa-
łowania w warunkach nadmiernej wilgotności gleby. Nastąpi 
wówczas nadmierne jej zagęszczenie i odcięcie dostępu powie-
trza do korzeni, przez co rośliny będą się dusić. 

Efekty podsiewu

Po upływie 2-3 tygodni należy ocenić efekty przeprowadzo-
nych zabiegów. Jeżeli widać nowe, kiełkujące trawy i koniczyny 
w runi, to po upływie kolejnych dwóch tygodni można zasto-
sować nawożenie azotowe w niewielkiej dawce w celu stymu-
lacji wzrostu roślin. Po przeprowadzeniu pierwszego pokosu 
stosujemy pełne nawożenie użytku. Źle wykonywany podsiew 
powoduje zniechęcenie do tego zabiegu, a jest on bardzo istot-
ny na użytkach trwałych – zwłaszcza tych, których po prostu 
nie można zaorać i zasiać od nowa. 

Metoda podsiewu jest jednym z najtańszych sposobów re-
nowacji pastwisk i łąk. Stanowią one doskonałe źródło wyso-
kowartościowej paszy dla zwierząt, dlatego warto zadbać o ich 
kondycję florystyczną. To podnosi efektywność hodowli, obni-
ża koszty i zapewnia zwierzętom dostateczną ilość pożywienia.
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Lista odmian zalecanych do uprawy
w woj. warmińsko-mazurskim w 2022 roku
Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego zatwierdził Listę Odmian Zalecanych (LOZ) 
do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim na 2022 rok. Podstawą do ustalenia LOZ była analiza wyników 
doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w naszym woje-
wództwie, uzyskane do 2021 roku. Odmiany wpisane na LOZ potwierdziły dużą przydatność do uprawy w warunkach 
naszego województwa.

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej

O wyborze odmiany decyduje kilka cech, na które trzeba 
zwrócić szczególną uwagę. Najistotniejsza z nich to potencjał 
plonotwórczy odmiany. Dzięki doświadczeniom terenowym 
prowadzonym przez Stacje Doświadczalne Centralnego Ośrod-
ka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), możemy brać 
pod uwagę wyniki plonowania odmian w rejonie, w którym 
planowana jest uprawa. Odmiany wpisane na listę plonowały 
powyżej wzorca i osiągnęły najwyższe wyniki spośród wszyst-
kich odmian biorących udział w doświadczeniu. Dzięki LOZ 
rolnicy z naszego województwa otrzymują informację o odmia-
nach najwyżej plonujących w naszym regionie. 

Wyniki doświadczeń terenowych i charakterystyka odmian 
uwzględniająca najważniejsze cechy odmian zarejestrowanych 
w Krajowym Rejestrze jest umieszczona na stronie internetowej 
COBORU https://coboru.gov.pl/PDO/charaktodmiany.aspx

Na terenie naszego województwa warto zwrócić szczegól-
ną uwagę na cechę zimotrwałości odmian ozimych, zwłaszcza 
gdy planujemy zasiewy na wschodniej części województwa, 
gdzie często pojawia się silny wpływ klimatu kontynentalne-
go. Zimy występujące w naszej części kraju mogą być zdecy-
dowanie za surowe dla odmian o mrozoodporności na pozio-
mie 1-2 w skali 9 stopniowej. Odmiany pszenicy ozimej reko-
mendowane do uprawy w województwie warmińsko-mazur-
skim, które wykazują wyższą odporność na niskie temperatury 
to Euforia, która uzyskała według ogólnokrajowych wyników 
5,5 stopnia mrozoodporności w skali 9 stopniowej.

W przypadku doboru odmian zbóż jarych bardzo ważną 
cechą warunkującą uzyskanie dobrego plonu jest wczesność. 
Zboża jare są bardzo wrażliwe na niedobory wody zwłaszcza 
wiosną. Dobrym rozwiązaniem na suche stanowiska jest wy-
siew odmian typu gęstego łanu, które wykształcają stosunkowo 
dużo kłosów na m2. Potencjał plonowania tych odmian ulega 
w takich warunkach ograniczeniu, jednak nie pogarsza istot-
nie zaziarnienia kłosa. Warto zwrócić uwagę na odmiany cha-
rakteryzujące się wczesnym terminem kłoszenia i dojrzewa-
nia. W przypadku upraw w mieszankach zbożowych z psze-
nicy jarej, jęczmienia i owsa, należy dobierać odmiany wcze-
sne pszenic, które gwarantują równomierne dojrzewanie łanu.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na LOD roślin bobowa-
tych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem rolni-
ków. PDO wybrało do LZO odmiany tych roślin sprawdzonych 
pod względem plonowania i masy tysiąca nasion. 
Źródła: 

- „Wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim”

- „Lista zalecanych odmian do uprawy w województwie warmińsko-
-mazurskim na 2022 rok”

Lp. Odmiana Rok wpisania do LOZ Wartość
technologiczna

– PSZENICA OZIMA –
1. RGT Kilimanjaro 2017 Jakościowa (grupa A)
2. KWS Spencer 2020 Jakościowa (grupa A)
3. Comandor 2021 Jakościowa (grupa A)
4. Euforia 2021 Jakościowa (grupa A)
5. Opoka 2022 Jakościowa (grupa A)
6. Rotax 2016 Chlebowa (grupa B)
7. Owacja 2020 Chlebowa (grupa B)
8. Plejada 2021 Chlebowa (grupa B)
9. Sfera 2021 Chlebowa (grupa B)

10. Bosporus 2022 Chlebowa (grupa B)
11. Venecja 2022 Chlebowa (grupa B)

– JĘCZMIEŃ OZIMY –
1. Zenek 2016 Pastewna
2. Quadriga 2019 Pastewna
3. Jakubus 2020 Pastewna
4. Mirabelle 2021 Pastewna
5. SU Jule 2021 Pastewna
6. Melia 2022 Pastewna

– PSZENŻYTO OZIME –
1. Meloman 2017 Pastewna
2. Octavio 2020 Pastewna
3. Orinoko 2021 Pastewna
4. Blecanto 2021 Pastewna

– ŻYTO OZIME –
1. Dańkowskie Granat 2018 Populacyjna
2. Dańkowskie Skand 2020 Populacyjna
3. Inspector 2020 Populacyjna
4. KWS Vinetto 2020 Mieszańcowa
5. Reflektor 2021 Populacyjne
6. KWS Berado 2022 Mieszańcowa
7. KWS Jethro 2022 Mieszańcowa
8. KWS Tayo 2022 Mieszańcowa

– RZEPAK OZIMY –
1. Derrick 2021 Populacyjna
2. Gemini 2021 Populacyjna
3. ES Fuego 2022 Populacyjne
4. Absolut 2021 Mieszańcowa
5. Advocat 2021 Mieszańcowa
6. Angelico 2021 Mieszańcowa
7. Prince 2021 Mieszańcowa
8. Ambasador 2021 Mieszańcowa
9. Aurelia 2021 Mieszańcowa
10 Dominator 2021 Mieszańcowa
11. Duke 2021 Mieszańcowa
12. Artemis 2022 Mieszańcowa
13. Batis R 2022 Mieszańcowa
14. LG Anarion Rkk 2022 Mieszańcowa
15. LG Areti R 2022 Mieszańcowa
16. LG Aviron R 2022 Mieszańcowa
17. Temptation R 2022 Mieszańcowa
18. DK Excited R 2022 Mieszańcowa R  
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Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość
technologiczna

– PSZENICA JARA –
1. Tybalt 2007 Jakościowa (grupa A)
2. Goplana 2017 Jakościowa (grupa A)
3. Rusałka 2018 Jakościowa (grupa A)
4. Atrakcja 2020 Jakościowa (grupa A)
5. WPB Troy 2022 Jakościowa (grupa A)
6. Harenda 2016 Chlebowa (grupa B)
7. Frajda 2019 Chlebowa (grupa B)

– JĘCZMIEŃ JARY –

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Typ odmiany

1. RGT Planet 2022 Browarna
2. Radek 2017 Pastewna
3. KWS Vermont 2019 Pastewna
4. Runner 2020 Pastewna
5. Avatar 2021 Pastewna
6. MHR Krajan 2021 Pastewna
7. Brigitta 2022 Pastewna
8. Flair 2022 Pastewna

– OWIES –
1. Bingo 2011 Oplewiona
2. Armani 2020 Oplewiona
3. Kozak 2020 Oplewiona
4. Figaro 2022 Oplewiona
5. Rambo 2022 Oplewiona

BOBOWATE GRUBONASIENNE I SOJA

Lp. Odmiana Rok wpisania
na LOZ Typ odmiany

– ŁUBIN WĄSKOLISTNY –
1. Bolero 2019 niesamokończąca
2. Samba 2019 niesamokończąca
3. Tango 2019 niesamokończąca
4. Koral 2020 niesamokończąca
5. Neron 2020 niesamokończąca
6. Roland 2020 niesamokończąca
7. Agat 2021 niesamokończący

– BOBIK –
1. Fanfare* 2019 niesamokończąca
2. Capri* 2020 niesamokończąca
3. Granit* 2020 samokończąca
4. Apollo* 2021 niesamokończąca
5 Bobas* 2022 niesamokończąca

– ŁUBIN ŻÓŁTY –
1. Puma 2020 niesamokończąca
2. Mister 2021 niesamokończąca

– GROch SIEWNY –
1. Astronaute 2021 odmiany ogólnoużytkowe
2. Batuta 2021 odmiany ogólnoużytkowe
3. Mandaryn 2021 odmiany ogólnoużytkowe
4. Nemo 2021 odmiany ogólnoużytkowe
5. Grot 2022 odmiany ogólnoużytkowe
6. Kozak 2022 odmiany ogólnoużytkowe
7. Prosper 2022 odmiany ogólnoużytkowe
8. Hubal 2021 odmiany pastewne

– SOJA –
1. Erica 2020 odmiana wczesna
2. Adessa 2022 odmiana wczesna
3. Antigua 2022 odmiana wczesna
4. Abelina 2020 odmian średniowczesna

*odmiana wysokotaninowa

Lp. Odmiana Rok wpisania
na LOZ Typ odmiany

– ZIEMNIAK –
ODMIANY BARDZO WCZESNE

1. Impresja 2020 A-AB
2. Impala 2022 AB

ODMIANY WCZESNE
1. Ignacy 2016 B
2. Michalina 2021 B
3. Bohun 2019 B

ODMIANY ŚREDNIOWCZESNE
1. Tajfun 2014 B-BC
2. Jurek 2020 B-BC
3. Mazur 2022 B-BC

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie
Wrócikowo 16, 11-010 Barczewo, tel. +48 89 514 84 27

e-mail: sdoo.wrocikowo@coboru.pl, www.wrocikowo.coboru.pl
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Bobik – odmiany zalecane do uprawy
w województwie warmińsko-mazurskim
Bobik (Vicia faba L. partim) to roślina wysokobiałkowa należąca do rodziny bobowatych grubonasiennych. Spośród upra-
wianych grubonasiennych bobik wyróżnia się wysokim potencjałem plonowania i zarazem najwyższym plonem białka 
z hektara. Nasiona tej rośliny zawierają 25-30% białka i wysoką zawartość lizyny, dzięki czemu stanowią dobry składnik 
do mieszanek z innymi paszami gospodarskimi. Ponadto zostawia roślinom następczym dobre stanowisko ponieważ po 
zbiorze bobiku na polu pozostaje dużo resztek pożniwnych. Jest doskonałym przedplonem dla pszenicy ozimej.

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska 
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Bobik to roślina morskiego klimatu ma-
jąca duże wymagania wodne, zwłaszcza 
w okresie kiełkowania co może utrudniać 
jego uprawę. Wrażliwy jest także na suszę, 
zwłaszcza w okresie kwitnienia i zawiązy-
wania strąków. Wysokie plony uzyskuje się 
na glebach ciężkich, dobrze uwilgotnionych 
o odczynie obojętnym, klasy I-III. W opty-

malnej wilgotności i na glebach o wysokiej kulturze można go 
także uprawiać na glebach klasy IVa. Najlepiej uprawiać go po 
zbożach, w 3-4 roku po oborniku. Roślina ta powinna się zna-
leźć w zmianowaniu między kolejnymi zbożami, aby popra-
wić strukturę i właściwości fitosanitarne gleby. Spośród roślin 
strączkowych wyróżnia się najwyższym potencjałem plono-
twórczym. Po wprowadzeniu specjalnej płatności obszarowej 
do powierzchni upraw roślin bobowatych oraz wymogu za-
zielenienia gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na materiał 
siewny wszystkich roślin strączkowych, w tym również bobiku.

W Krajowym Rejestrze znajduje się obecnie 12 odmian bo-
biku. Większość to odmiany niesamokończące oraz jedna sa-
mokończąca – Granit. W ramach Porejestrowego Doświadczal-
nictwa Odmianowego zalecana jest uprawa w naszym woje-
wództwie 5 odmian bobiku: 

Fanfare

Odmiana syntetyczna, niesamokończąca, wysokotaninowa, 
przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion bardzo du-
ży, białka duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość 
wczesny. Okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania 
dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fa-
zie końca kwitnienia i przed zbiorem dość duża. Odporność na 
choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego 
mała, na rdzę bobiku średnia. Masa 1000 nasion bardzo duża. 
Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, zawartość włók-
na surowego duża. Odpowiednia do uprawy na glebach kom-
pleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2.

Apollo

Odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona 
do uprawy na nasiona. Plon nasion bardzo duży, białka duży. 
Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres 
kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dobra. Wyso-
kość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie końca 
kwitnienia dość duża i przed zbiorem średnia. Odporność na 

choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowe-
go (czekoladową plamistość, askochytozę bobiku i rdzę bobi-
ku) średnia. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka 
ogólnego w nasionach mała, zawartość włókna surowego du-
ża. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszen-
nych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2. 

Capri

Odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona 
do uprawy na nasiona. Plon nasion bardzo duży, białka bardzo 
duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. 
Okres kwitnienia dość krótki. Równomierność dojrzewania do-
bra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fa-
zie końca kwitnienia dość duża i przed zbiorem średnia. Od-
porność na choroby powodowane przez patogeny pochodze-
nia grzybowego (czekoladową plamistość i rdzę bobiku) śred-
nia, na askochytozę bobiku średnia do dość małej. Masa 1000 
nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach 
dość mała, zawartość włókna surowego średnia. Odpowiednia 
do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna ob-
sada roślin około 50 szt./m2.

Granit

Odmiana samokończąca, przydatna do uprawy na zbiór na-
sion paszowych, które cechuje względnie duża zawartość ta-
nin. Plon nasion dość duży, białka – średni. Okres kwitnie-
nia średni. Rośliny średnie do niskich, wykazują dużą odpor-
ność na łamliwość łodyg. Wyleganie na początku kwitnienia 
nie występuje, w fazie końca kwitnienia – bardzo małe, przed 
zbiorem małe do bardzo małego. Podatność na choroby grzy-
bowe średnia do dużej. Równomierność dojrzewania dobra do 
bardzo dobrej, udział roślin zielonych przed zbiorem względ-
nie średni. Skłonność do pękania strąków i osypywania na-
sion mała. Masa 1000 nasion duża, zawartość białka w nasio-
nach mała. Z uwagi na wczesne dojrzewanie preferowana do 
uprawy w rejonach, w których bobik dojrzewa późno. Wyma-
ga gleb żyznych, dobrze utrzymujących wodę oraz zwiększonej 
ilości wysiewu – optymalna obsada roślin około 60-65 szt./m2.

Bobas

Odmiana niesamokończąca (tradycyjna), przydatna do upra-
wy na zbiór nasion paszowych. Wyleganie na początku kwit-
nienia nie występuje, w fazie końca kwitnienia małe, do śred-
niego. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania średni. 
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Okres kwitnienia średni. Podatność na choroby pochodzenia 
grzybowego średnia. Bardziej niż inne odmiany narażona na 
uszkodzenia przez strąkowce. Plony nasion duże, białka ogól-
nego duże. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka 
w nasionach duża, tanin względnie mała. Wymagania glebowe 
typowe dla bobiku; optymalna obsada roślin około 50 szt./m².

Doświadczenia z bobikiem w woj. warmińsko mazurskim 
realizowane były w SDOO Wrócikowo oraz ZDOO Ruska Wieś, 
do opracowania dołączono wyniki z doświadczenia przepro-
wadzonego w SDOO Krzyżewo w woj. podlaskim. 

Badano 9 odmian bobiku podzielone na dwie grupy: 
I grupa – 8 odmian niesamokończących
II grupa – 1 odmiana samokończąca

W ostatnim roku uzyskane plony bobiku w SDOO Wróci-
kowo i w ZDOO Ruska Wieś były niższe w stosunku do roku 
ubiegłego, natomiast w SDOO Krzyżewo odmiany plonowały 
lepiej niż w sezonie 2020. Wśród odmian na szczególną uwa-
gę zasługują niesamokończące: Bobas, Albus, Capri oraz samo-
kończąca Granit. W poszczególnych doświadczeniach najwyżej 
plonującymi odmianami były: we Wrócikowie – Fernando, Do-
mino, Bobas i Albus, natomiast w Ruskiej Wsi – Fanfare, Capri 
i Apollo, a w Krzyżewie – Apollo, Capri i Fanfare. We wszyst-
kich doświadczeniach powyżej wzorca plonowała samokoń-
cząca odmiana Granit. 

Źródło:
- COBORU 2022

Bobik. Plon nasion odmian w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru: 2021 (przy wilgotności nasion 14%)

Lp. Odmiana Wrócikowo Ruska Wieś Krzyżewo średnia z kraju
wg COBORU

Wzorzec dt/ha 34,9 28,5 46,4 41,2
odmiany niesamokończące

1. Albus 104 94 101 96
2. Bobas* 114 97 95 96
3. Amigo 91 87 96 93
4. Fernando 110 84 89 95
5. Fanfare* 86 101 103 104
6. Apollo* 85 108 105 103
7. Capri* 101 117 104 107
8. Domino 109 91 93 98

odmiany samokończące
9. Granit* 107 107 108 97

Wzorzec w 2021 roku – średnia z wszystkich odmian. 
* odmiany wysokotaninowe
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Skuteczna ochrona plantacji przed chorobami możliwa jest jedynie wtedy gdy dobrze znamy organizm chorobotwórczy, 
jego sposób porażania oraz objawy jakie wywołuje. Niestety w ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się nowe, nie-
znane zagrożenia, zarówno w sadach jak i jagodnikach.

inż. Maja Jurczak 
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Nowe choroby w jagodnikach

Skąd biorą się nowe 
zagrożenia ze strony-
patogenów?
n intensywna wy-

miana materiału 
roślinnego (impor-
towane owoce, sa-
dzonki);

n sadzenie roślin z niepewnego źródła 
– przenoszenie / zawlekanie na plan-
tację nowych patogenów w fazie uta-
jonej;

n nieprzygotowane podłoże – nieodka-
żone po wieloletnich uprawach. Ta-
kie podłoża zawierają patogeny typo-
we dla innych upraw ale mogą pora-
żać np. wrażliwą truskawkę np. Rhi-
zoctonia solani, Fusarium oxysporum;

n nieprawidłowe nawożenie – może 
uwrażliwić roślinę na nowe zagroże-
nia;

n nieodpowiedni sposób nawadniania 
plantacji lub stanowisko z nieuregu-
lowaną gospodarką wodną;

n nieumiejętne lub niewystarczające 
zwalczanie chwastów;

n nieumiejętne stosowanie środków 
ochrony roślin: brak rotacji substacji 

aktywnych lub brak ograniczania na-
silonego występowania patogena na 
sąsiedniej uprawie lub uprawa w są-
siedztwie „roślin dzikich”;

n nieprawidłowo wykonane zabiegi 
agrotechniczne – np. uszkodzenia me-
chaniczne pędów.

W latach 2019-2021 na plantacjach tru-
skawek bardzo duży problem stanowi-
ło gnicie systemu korzeniowego. Rośli-
ny często zamierały w okresie kwitnie-
nia i owocowania lub zatrzymywały się 
w rozwoju i zawiązywały drobne owo-
ce. W większości przypadków przyczy-
ną nie były jednak patogeny a stres fi-
zjologiczny. Następowało zamieranie sa-
dzonek spowodowane nekrozami i zgni-
liznami korony i systemu korzeniowego. 

Na plantacjach owocujących najczęst-
szą przyczyną zgnilizny korony tru-
skawki był grzyb Phytophthora cactorum 
– chorobę powoduje wyspecjalizowa-
na rasa patogenu, która poraża tylko 
truskawkę. Dlatego też największe ry-
zyko zawleczenia patogenu na planta-
cję stanowią porażone sadzonki. Ten 

sam sprawca może powodować rów-
nież skórzastą zgniliznę owoców tru-
skawki. Wiosną, gdy ziemia jest wilgot-
na, grzyb ten tworzy zarodnie z zarod-
nikami pływkowymi. Przy silnych opa-
dach deszczu zarodniki rozprzestrze-
niają się po plantacji i gdy zaistnieją od-
powiednie warunki (temperatura oko-
ło 20°C) dochodzi do masowego pora-
żenia owoców. Następuje gnicie owo-
ców a w efekcie nawet całkowita strata 
plonu w ciągu kilku dni po intensyw-
nych opadach deszczu. Infekcji mogą 
ulegać owoce w różnych stadiach roz-
woju, od kwiatów, przez małe zawiąz-
ki, po owoce dojrzałe. Na początku na 
zawiązkach owocowych powstają jasno-
brązowe, potem brązowe, suche, gnil-
ne plamy, które mogą obejmować cały 
owoc. Na owocach dojrzewających two-
rzą się jasne, odbarwione plamy, przy-
pominające trochę objawy podgotowa-
nia owoców. Nawet niewielkie, pojedyn-
cze plamy gnilne nadają owocom nie-
przyjemny zapach i gorzki smak. Liczne 
porażenie owoców obserwuje się zwy-
kle na niektórych odmianach m.in. ‚Sen-
ga Sengana’ i ‚Elsanta’.
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W 2021 została też kilkukrotnie wy-
kryta przez naukowców z Instytutu 
Ogrodnictwa w Skierniewicach Gnomo-
nia comari w uprawie truskawki. Dotych-
czas ten patogen pojawiał się sporadycz-
nie w tej uprawie. Powoduje gnicie owo-
cu, które rozwija się zazwyczaj od dna 
kwiatowego / szypułki. Powstaje brązo-
wa okrągła zgnilizna, szypułka brązo-
wieje, następuje nekroza korony i zamie-
ranie całej rośliny. Gnomonia comari bywa 
mylona z Gnomonia fragariae. Jest to mniej 
poznany gatunek powodujący zgniliznę 
korzeni i ogonków liściowych, nie ataku-
je on jednak owoców. 

Od 2019 roku kilkukrotnie wykry-
to na korzeniach i koronach truskaw-
ki Fusarium oxysporum f.sp fragariae. 
Grzyb ten żyje w glebie i wnika przez 
korzenie do wiązek przewodzących. In-
fekcja skutkuje zahamowaniem prze-
wodnictwa wody, następuje czernie-
nie i gnicie systemu korzeniowego oraz 
zgnilizna korony. Wzrost rośliny zostaje 
zahamowany, roślina więdnie i zamiera. 
Grzyb może być uśpiony w ogonkach 
i rozłogach i w ten sposób często prze-
nosi się z plantacji na plantację. Szkodli-
wość patogenu wniesionego wraz z ro-
śliną zależy zarówno od zjadliwości da-
nego szczepu, jak i od środowiska gle-
bowego, dlatego należy stworzyć na sta-
nowisku warunki niekorzystne do roz-
woju patogenów np. poprzez podniesie-
nie pH gleby poprzez podniesienie pH 
gleby. Na glebach kwaśnych (pH <5,8) 

objawy chorób grzybowych są znacznie 
silniejsze, a także zwiększenie zawarto-
ści materii organicznej do minimum 5%.

Kolejnym patogenem, który od 2019 
jest częściej wykrywany na plantacjach 
truskawki jest Pilidium concavum. Jest on 
opurtunistycznym patogenem powodu-
jącym plamistości liści i nekrozy pędów 
u wielu roślin gospodarzy (oliwka, dąb, 
śliwa domowa i inne). Na truskawce po-
woduje chorobę zwaną opaloną zgni-
lizną. Objawy to szaro brązowe nekro-
tyczne plamy na liściach oraz zapadnię-
te, żółtobrązowe plamy w obrębie których 
grzyb wytwarza pomarańczowo-brązo-
we skupienia zarodników. 

Rhizoctonia fragariae i Rizoctonia sola-
ni to patogeny, które porażają zarówno 
korzenie jak i koronę truskawek. Rizoc-
tonia solani to patogen powszechnie ata-
kujący ziemniaki, soję, ogórki, zboża, ka-
wę i rośliny strączkowe. Porażone tru-
skawki gwałtownie zamierają, szczegól-
nie w szkółkach. Spodnia strona liści ro-
bi się purpurowa i zwija się ku górze, 
ogonki liści brązowieją. W koronie rozwi-
ja się brązowa zgnilizna i korona obumie-
ra. Korzenie brunatnieją i gniją. Zamie-
rają też liście i kwiaty a jeśli infekcji ule-
gną otwarte kwiaty, dno kwiatowe czer-
nieje lub robi się fioletowe. Na owocach 
dotykających ziemi pojawiają się brunat-
ne, twarde plamy: twarda zgnilizna owo-
ców. Rhizoctonia fragariae powoduje czar-
ną zgniliznę korzeni. Zamierają korze-

nie włośnikowe, świeże zmiany są czer-
wono-brązowe, potem ciemnieją. Korze-
nie główne stają się uwodnione i gniją 
a w efekcie sadzonki zamierają. 

W Instytucie Ogrodnictwa w Skiernie-
wicach wykryto ostatnio również ostatnio 
rdzę borówki, wywoływaną przez Pucci-
niastrum vaccinii / Thekospora minima (or-
ganizm kwarantannowy!). Jest to choroba 
rzadko występująca a jej objawy są charak-
terystyczne dla rdzy – czerwone lub brązo-
we plamy, a na spodniej stronie liści two-
rzą się żółtopomarańczowe skupienia ure-
diniów. Na początku atakuje młode liście, 
przy dużym nasileniu choroby liście mogą 
opadać i następuje redukcja owocowania. 

Często spotykanym patogenem na pę-
dach borówki wysokiej i żurawiny wiel-
koowocowej był także Diaporthe eres (rza-
dziej Diaporthe rudis). Patogeny te powo-
dują nekrozy na pędach. Jeśli nekroza po-
jawi się u podstawy pędu cały pęd za-
miera, jego liście przebarwiają się na czer-
wono-brązowo i zostają na pędzie co wy-
różnia taki pęd na tle zielonego krzewu. 
Jeśli nekroza wystąpi na wierzchołku pę-
du pęd zgina się na kształt pastorału. Pa-
togeny porażają kwiaty, pąki a na liściach 
powodują czerwone plamy. Patogeny mo-
gą też powodować gnicie owoców (także 
jabłek) podczas przechowywania. 

- Opracowano na podstawie materiałów kon-
ferencyjnych z 62. Ogólnopolskiej Konferen-
cji Ochrony Roślin Sadowniczych.
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Wiosenne wapnowanie gleb
Główny wpływ na zakwaszenie gleb w Polsce mają warunki naturalne oraz działalność człowieka. Ponad 90% 
gleb w Polsce wytworzonych jest na kwaśnych skałach, na których następuje wymywanie składników zasadowych. 
Najwięcej gleb zakwaszonych występuje w rejonach górskich i nadmorskich.

mgr inż. Wojciech Staniszewski
p.o. Kierownik Zespołu Doradców w Lidzbarku Warmińskim

Człowiek przyczynia się do odprowadza-
nia składników zasadowych wraz z plo-
nami roślin oraz przez stosowanie nawo-
zów azotowych. Kwaśne opady na skutek 
recesji gospodarczej są systematycznie re-
dukowane. Z rolniczego punktu widzenia 
skutki zakwaszenia gleb są niezwykle waż-
ne. Główne to:

n zmniejszenie przyswajalności fosforu, magnezu czy molib-
denu,

n zwiększenie ruchliwości składników, przede wszystkim me-
tali ciężkich oraz glinu ruchomego, 

n nagromadzenie metali ciężkich w glebie.

Począwszy od 2005 r. następowało duże zmniejszenie nawo-
żenia wapniowego w Polsce. Jedną z głównych przyczyn nie-
wątpliwie było zlikwidowanie dotacji budżetowych do zakupu 
wapna po wejściu Polski do UE. Koszty z wapnowaniem pono-
sili wyłącznie rolnicy. Z analiz Krajowej Stacji Chemiczno-Rol-
niczej wynika, że w strukturze odczynu gleb w Polsce domi-
nują gleby bardzo kwaśne (pH<4,5) i kwaśne (pH 4,6-5,5). Bar-
dzo niski poziom nawożenia wapniowego jest niewystarczają-
cy w stosunku do skali zakwaszenia polskich gleb.

Jakość gleby zależy głównie od:
n składu mechanicznego,
n odczynu,
n zasobności w makro- i mikroelementy,
n próchnicy,
n właściwości mikrobiologicznych.

Wapnowanie wpływa na poprawę podstawowych i najważ-
niejszych właściwości gleb:
n fizyczne: uregulowany odczyn poprawia właściwości reten-

cji wodnej, umożliwiając dobry rozwój i aktywność korzeni;
n biologiczne: uregulowany odczyn powoduje zbilansowanie 

materii organicznej;
n chemiczne: uregulowany odczyn ogranicza wpływ zanie-

czyszczeń.

Wyniki badań agrochemicznych zawartości makroelemen-
tów w glebie podaje się w skali 5-stopniowej: bardzo niska, ni-
ska, średnia, wysoka, bardzo wysoka. Zawartość mikroelemen-
tów podaje się w skali 3-stopniowej: niska, średnia, wysoka.

Znając zasobność gleb określamy strategie nawożenia składni-
kami pokarmowymi:
q W przypadku wyniku bardzo niskiego i niskiego nawozi-

my intensywnie, mając na celu zwiększenie zasobności gle-
by i zabezpieczenie potrzeb pokarmowych roślin.

q Średni wynik zawartości składników w glebie, informuje nas 
o nawożeniu takim aby zapewnić zwrot składników pobra-
nych przez rośliny.

q W przypadku wysokiej i bardzo wysokiej zawartości skład-
nika nawożenie można ograniczyć lub całkowicie zaniechać.

Rośliny mogą pobrać nadmiar składników gleby. Receptą 
na uzyskanie wysokich plonów jest średnia zawartość mikro- 
i makroelementów w glebie oraz odpowiednie jej pH.

Dawki wapna wyraża się w tonach CaO/ha. Stosujący na-
wożenie wapnem musi przeliczyć odpowiednią dawkę kon-
kretnego nawozu uwzględniając zawartość czystego składni-
ka (CaO) w tonie wapna. Ze względu na formę w jakiej wy-
stępuje w nich wapń rozróżnia się nawozy wapniowe tlenko-
we i węglanowe. W obu typach zawartość wapnia wyrażana 
jest w przeliczeniu na CaO. Na przykład jeśli zalecana dawka 
wynosi 2 t CaO/ha, a dysponujemy wapnem o zawartości 50% 
to aby uzyskać efekt 2 t CaO/ha, musimy zastosować 4 t ma-
sy nawozu. Wapno tlenkowe stosuje się na gleby ciężkie nato-
miast węglanowe na średnie i lekkie.

Uprawa na glebach o niskim odczynie pH ma ujemny 
wpływ na ich tempo wzrostu i rozwój. Rośliny uprawiane na 
takich glebach wykazują typowe objawy dla niedoboru fosfo-
ru i potasu. System korzeniowy ulega redukcji. 

Źródła:
- www.schr.gov.pl
- www.nawozy.eu
- www.iung.pl
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Potrzeby wapnowania gleb mineralnych (grunty orne)

Ocena potrzeb wapnowania
Kategoria agronomiczna gleb

Bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie
ph w 1 mol KCL

Konieczne do 4,0 do 4,5 do 5,0 do 5,5
Potrzebne 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0
Wskazane 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5
Ograniczone 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0
Zbędne od 5,6 od 6,1 od 6,6 od 7,1

Zalecane dawki nawozów wapniowych w tonach CaO na 1 ha gruntów rolnych

Kategoria agronomiczna gleby
Ocena potrzeb wapnowania

Konieczne Potrzebne Wskazane Ograniczone 

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 -

Lekkie 3,5 2,5 1,5 -

Średnie 4,5 3,0 1,7 1,0

Ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0

Optymalne wartości pH dla kategorii agronomicznych gleb
Kategoria gleby Bardzo lekka lekka średnia ciężka

Optymalny odczyn pH 5,1 5,6 6,1 6,6

Wrażliwość roślin na zakwaszenie i optymalne pH
Stopień wrażliwości Gatunek rośliny Optymalny zakres pH

Mało wrażliwe łubin żółty, seradela, len, żyto, trawy 5,1 – 5,5

Średnio wrażliwe owies, ziemniaki, mieszanki zbożowe, mieszanki paszowe 5,6 – 6,0

Wrażliwe pszenice, rzepak, bobik, łubin biały, łubin wąskolistny, pszenżyto 6,1 – 6,5

Bardzo wrażliwe burak cukrowy i pastewny, kukurydza, lucerna, koniczyna, jęczmień 6,6 – 7,0

Szczególnie niebezpieczny jest okres letni, 
gdy notujemy wysokie temperatury przy 
stosunkowo wysokiej wilgotności powie-
trza. Oddawanie ciepła przez zwierzęta 
zależy nie tylko od temperatury otocze-
nia, ale również od tak zwanej tempera-
tury efektywnej. Ta z kolei jest wynikiem 
oddziaływania szeregu czynników takich 

jak temperatury powietrza, względna wilgotność, ruch powie-
trza oraz promieniowanie słoneczne. Indeks temperatury i wil-
gotności (THI) jest często stosowany dla krów mlecznych w ce-
lu oszacowania efektywnej temperatury opartej, jak sama na-
zwa wskazuje, na pomiarze temperatury otoczenia i wilgotno-
ści. Tradycyjnie uznaje się, że gdy THI przekracza 72, krowy 
zaczynają odczuwać stres cieplny. U ras wysokowydajnych, no-
tuje się stres cieplny przy wartościach THI nawet poniżej 72.

Czynniki takie jak produkcyjność, ilość i jakość paszy, stan 
zdrowia i poziom nawodnienia zwierzęcia mogą wzmocnić ne-
gatywne działanie wysokich temperatur. Krowy wysoko wy-
dajne będące w pełni laktacji wytwarzają o blisko 50% więcej 
ciepła niż krowy zasuszone. Również krowy na początku lak-
tacji są częściej na niego narażone. 

Zwiększenie się ilości produkowanego mleka o 10 kg, np. 
z 35 do 45, zmniejsza tolerancję na wysoką temperaturę aż 
o 5°C. Można przyjąć, że temperatura w oborze krów mlecz-
nych zimą powinna być wyższa maksymalnie o 10°C od tem-
peratury powietrza zewnętrznego, a latem – o tyle samo niż-
sza. Rosnąca temperatura powietrza obniża wydajność nawet 
o 20%, ponieważ spada pobieranie paszy, co może przyczynić 
się do kwasicy żwacza. Paradoksalnie, pobieranie dużych ilo-
ści wody zwiększa produkcję moczu, a w nim wydalanie ma-

Stres cieplny u bydła
Zakres temperatur komfortu cieplnego bydła mieści się w granicach od -7 do +18°C, wilgotność względna powinna 
znajdować się na poziomie od 60 do 80%. Zwierzęta te zdecydowanie lepiej znoszą niskie temperatury, natomiast 
słabo adaptują się do wyższych, co wywołuje u nich stres cieplny.

inż. Grzegorz Bałanda 
Doradca Zespołu Doradców w Braniewie
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kro- i mikroelementów potrzebnych do przemian metabolicz-
nych (zwłaszcza chloru, potasu i sodu), w tym na pracę orga-
nów wewnętrznych, ale też gruczołu mlekowego. Równowa-
gę elektrolitową osłabia utrata dwuwęglanów, których stężenie 
rośnie we krwi, podobnie jak dwutlenku węgla. Oba związ-
ki mają właściwości buforujące. Osłabieniu ulega mobilizacja 
wapnia z kości, pogarsza się motoryka żwacza i właściwo-
ści buforujące śliny (poprzez utratę dwuwęglanów), co obniża 
pH treści tego przedżołądka, czyli prowadzi także do kwasi-
cy. Wysoka temperatura osłabia apetyt krów, a rosną ich po-
trzeby energetyczne, co jest spowodowane reakcją organizmu 
chcącego się ochłodzić.

Nadmiar ciepła przed inseminacją powoduje spadek skutecz-
ności zabiegu i wzrost wskaźnika niepłodności, który wskazu-
je m.in. na możliwość uszkodzenia powstającego oocytu, zmia-
ny w rozwoju pęcherzyków i mniejszy wzrost pęcherzyka do-
minującego. Zbyt wysoka temperatura sprawia, że obniża się 
w organizmie krów poziom hormonów płciowych – progestero-
nu i estradiolu, przez co ruja trwa krócej, zmniejsza się odpor-
ność, a ponadto poprzez ograniczony przepływ krwi w maci-
cy zaburzony jest rozwój zarodków. Wysoka temperatura oto-
czenia wpływa niekorzystnie na liczbę komórek somatycznych 
w mleku. Ich liczba może wzrosnąć nawet o ponad 100 tys. w 1 
ml. Najważniejszym elementem utrzymania latem prawidłowej 
temperatury w oborze jest sprawnie działająca wentylacja przy-
spieszająca wymianę powietrza, ale nie wywołująca przeciągu. 
Wymiana powietrza w ciągu godziny w oborach wolnostano-
wiskowych powinna być od 60 do 100-krotnej, tzn. 350-400 m3 
powietrza w ciągu godziny na 1 sztukę, co ułatwi krowom od-
prowadzanie nadmiaru ciepła. Dopuszczalna szybkość ruchu 
powietrza dla bydła mieści się w zakresie od 0,2 do 0,5 m na 
sekundę, a jej wzrost o 1 m na sekundę odpowiada spadkowi 
temperatury o 1,5 do 2°C u bydła z sierścią o długości 3 cm, 
a gdy włosy są krótsze – od 3 do 4°C. 

Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie w oborze zamgła-
wiania, zwłaszcza w pobliżu stołu paszowego lub w poczekal-
ni przed halą udojową, ale uwaga – przy upalnej pogodzie wil-
gotne powietrze hamuje oddawanie nadmiaru ciepła, przez co 
wzrasta temperatura ciała krów i powstaje stres cieplny. Spraw-
na wentylacja powinna latem zapewnić wilgotność na poziomie 
poniżej 80%. Dla obór wolnostanowiskowych rozwiązaniem mo-
że być zmniejszenie liczebności krów czekających na wydoje-
nie. Wymuszony ruch powietrza usuwa pyły, odory, parę wod-
ną, wypędza muchy i inne owady oraz usuwa szkodliwe gazy 
(dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór). W oborze dopuszcza 

się występowanie tych gazów na poziomie odpowiednio: 3 000 
ppm, 20 ppm, 5 ppm. 

Dwutlenek węgla wydzielany z płuc jest mało toksyczny, 
ale im go więcej w powietrzu, tym mniej zawiera ono tlenu, 
co przyspiesza i pogłębia oddech oraz zmniejsza pobieranie 
paszy, co skutkuje spadkiem wydajności. Produktami rozkła-
du białka są amoniak i siarkowodór. Pierwszy z nich drażni 
błony śluzowe, zwłaszcza górnych dróg oddechowych, uszka-
dza je przy wyższych stężeniach i obniża odporność zwierząt. 
Drugi – poraża ośrodkowy układ nerwowy, powoduje zapa-
lenia spojówek, drażni błony śluzowe przewodu pokarmowe-
go i dróg oddechowych, blokując hem – barwnik hemoglobi-
ny przenoszącej tlen, wywołuje jej niedobór. Stężenie dwutlen-
ku węgla jest miernikiem sprawności wentylacji, amoniaku – 
skuteczności usuwania odchodów i ścieków, a siarkowodoru – 
czystości i higieny w budynku inwentarskim. 

Swobodny dostęp do wody jest niezbędny, gdyż w trakcie 
upałów rośnie jej pobieranie nawet o 30% w stosunku do wa-
runków normalnych. Należy przewidzieć właściwą długość 
stołu paszowego. Na jedną sztukę powinno przypadać 70 cm 
krawędzi stołu. Pasze, bardzo dobrej jakości, powinny być po-
dawane 2 razy dziennie, niedojady należy usuwać. Można pa-
sze podgarniać, ale wówczas mogą one ulec przesuszeniu. Na-
leży stosować dodatek makro- i mikroelementów zwiększony 
o 30% w porównaniu z zapotrzebowaniem normatywnym. Do-
brym rozwiązaniem jest skarmianie drożdży piwnych lub pa-
szowych, gdyż zapobiegają kwasicy. Wskazane jest także poda-
wanie niacyny (kwasu nikotynowego, witaminy B3) oraz wita-
min A, D i E rozpuszczalnych w tłuszczach. Podczas upałów 
można podawać tłuszcze, zwłaszcza tłuszcze chronione, gdyż 
w tym czasie krowy nie korzystają z rezerw energii własnego 
ciała, aby nie zwiększać temperatury organizmu na skutek je-
go spalania. Ważną rolę spełnia ścielenie, gdyż odpowiednia 
ściółka wchłania pot. Najlepszym materiałem do tego jest sło-
ma żytnia lub pszenna. Należy jednak pamiętać aby materiał 
ściółkowy nie był zanieczyszczony patogenami grzybowymi, 
które produkują mykotoksyny i mogą wpłynąć niekorzystnie 
na stan zdrowia zwierzęcia. 

Źródła: 
- www.fawec.org, „Stres cieplny a produkcja mleka u krów: podejście 
praktyczne”;

- www.kalendarzrolnikow.pl, „Stres cieplny w stadach bydła - jakie 
konsekwencje”;

- www.agrifirm.pl, „Stres cieplny u krów mlecznych”.
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Wydawać by się mogło, że odpowiednio 
przygotowana i zbilansowana dawka TMR-
-u, zadawana o określonych porach, dla 
określonej grupy technologicznej krów bę-
dzie gwarantem sukcesu zarówno zdrowot-
nego jak i wysokiej wydajności mlecznej. 
Nic bardziej mylnego. Niestety istnieje wie-
le czynników rzutujących na chęć pobrania 

paszy przez krowy. Możemy to określić również brakiem ape-
tytu i tu jest decydująca rola hodowcy.

Krowy lubią powtarzalność dawki pokarmowej, źle reagują 
na nagłe zmiany w żywieniu. Dlatego też, każdy komponent 
dawki powinien być zadawany codziennie w tych samych 
proporcjach. Struktura fizyczna sporządzonego TMR-u po-
winna być na tyle dobrze przygotowana, rozdrobniona, aby 
poszczególne składniki nie różniły się od siebie. Tylko tym 
sposobem zwierzęta nie będą selekcjonować pojedynczych 
składników, a straty w paszy nie będą duże. Resztki na stole 
paszowym przed podaniem kolejnego odpasu to max 5-10% 
niedojadów. 

Nie bez znaczenia jest dostęp krów do paszy. Tylko niczym 
nieograniczony dostęp do stołu paszowego, pozwalający na po-
dejście do niego krowy ok. 11-12 razy na dobę i odpowiednio 
długi czas przebywania (około 20 minut) przy nim daje pew-
ność hodowcy, że pasza została odpowiednio pobrana. Aby ta-
ka sytuacja miała miejsce, ważne jest nie tylko dobre zbilanso-
wanie dawki, ale również proces jej przygotowania. I tutaj na-
leżałoby cofnąć się do momentu zbioru zielonek, mając na uwa-
dze fakt, iż faza rozwojowa zbieranych roślin będzie rzutowa-
ła na jakość, smak i właściwości sporządzanych kiszonek. Do-
datkowo zbiór, przechowywanie i samo zadawanie paszy, hi-
giena na każdym etapie, zadecyduje o tym, co finalnie „wylą-
duje” na stole paszowym. 

Krowy preferują kwaśny smak, stąd tak istotne jest, aby ki-
szonki zostały sporządzone prawidłowo a jakość zakiszonego 
materiału pozostawała na niezmienionym poziomie, zarówno 
na początku jak i pod koniec wybierania pryzmy. Innym czyn-
nikiem stymulującym pobranie paszy przez krowy mleczne 
jest zapewnienie im odpowiedniej ilości wody. Przyjmując, że 
na wyprodukowanie 1 kg mleka krowa zużywa 3-4 litry wo-
dy, w przypadku krów w szczycie laktacji to zapotrzebowanie 
dobowe może wynosić nawet 120-140 litrów. Jest to możliwe 
w sytuacji, gdy krowa ma nieograniczone możliwości pobra-
nia wody o dowolnej porze, a z praktyki wiadomo, że pobiera 
ją 7-8 razy w ciągu dnia i około 2 razy w nocy.

Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż pobieranie paszy jest wy-
padkową działania znajdujących się w mózgu i sprzężonych ze 
sobą ośrodków łaknienia i sytości, to do przyczyn zmniejszone-
go łaknienia możemy zaliczyć również stan fizjologiczny, w ja-
kim obecnie znajduje się krowa. Osobniki tuż po wycieleniu, 
czyli w pierwszej fazie laktacji niechętnie podchodzą do stołu 
paszowego. Zbyt niski poziom wapnia we krwi w tym okre-
sie powoduje, że krowy stają się apatyczne i są bardziej podat-
ne na schorzenia. Niezbędna jest ingerencja hodowcy w dopil-
nowaniu, aby dane sztuki spożyły przygotowaną, zbilansowa-
ną i o zwiększonej zawartości energetycznej, smakowitą daw-
kę pokarmową. Tylko w ten sposób można zapobiec ujemne-
mu bilansowi energii, którego konsekwencją będzie m.in. ob-
niżenie laktacji, choroby metaboliczne (szczególnie ketoza), spa-
dek masy ciała oraz pogorszenie wskaźników rozrodu, w tym 
problemy ze skutecznym zacieleniem.

W sytuacji kiedy chcemy zachęcić krowy do lepszego pobie-
rania paszy, mimo tego że według naszej wiedzy i praktyki jest 
ona sporządzona prawidłowo, należałoby pomyśleć o zastoso-
waniu stymulatorów apetytu. I choć określenie to brzmi co naj-
mniej egzotycznie to mówimy tu o niczym innym jak o pro-
stych dodatkach takich jak sól kuchenna czy melasa. Lizawki 
solne, często wzbogacone o mikroelementy np. selen powin-

Czynniki warunkujące potencjał produkcyjny 
krów wysokowydajnych
Dostarczanie odpowiednio przygotowanej paszy na stół paszowy nie zawsze jest równoznaczne z jej skutecznym 
pobraniem przez krowy. Zapotrzebowanie wysokowydajnych krów mlecznych na pasze może znacznie przekraczać 
to, co hodowca proponuje w dawce pokarmowej.

mgr inż. Dorota Michniewicz 
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
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ny towarzyszyć krowom zarówno w oborze, jak i na pastwi-
sku. Zauważamy wtedy wyraźne zwiększenie pobrania paszy.

W okresie wysokich temperatur, szczególnie latem, TMR 
zawierający śruty zbożowe jest narażony na utratę energii po-
przez wtórną fermentację (oznaką jest zagrzewanie się paszy 
na stole paszowym). Możemy to zjawisko ustabilizować stosu-
jąc kwas propionowy, czysty lub w połączeniu z gliceryną. Po-
zwala to na stabilizację TMR, podnosi wartość energetyczną 
i smakowitość paszy. Krowy chętniej podchodzą do stołu pa-
szowego i dłużej przy nim przebywają kiedy w oborze panuje 
odpowiedni mikroklimat i temperatura. Zbyt wysoka tempe-
ratura to adekwatnie zmniejszenie pobrania paszy, a co za tym 
idzie mniejsza produkcja mleka. Wymusza to instalowanie od-
powiedniej wentylacji w oborze, aby nie dopuścić do tzw. stre-
su cieplnego u krów i zachować apetyt na niezmienionym po-
ziomie. Czynnikiem stresogennym jest również zbyt duże za-
gęszczenie w budynku inwentarskim, jak również korekcja ra-
cic czy też szczepienia. 

Wszystkie te elementy, nieumiejętnie dobrane, negatywnie 
wpływają nie tylko na dobrostan krowy, ale stwarzają ryzyko 
stopniowych strat w bilansie energetycznym, czego konsekwen-
cją jest zmniejszona ilość zdajanego mleka, a to już wpływa nie-
korzystnie na rachunek ekonomiczny danego gospodarstwa.

Źródła:
- T. Borowicz, Jakość, częstość, objętość , Hoduj z głową - bydło, I-II 
2022 r.

- J. Kański, Sprawdź jak ułożyć profesjonalną dawkę dla krów mlecz-
nych, agrodoradca24.pl, 24.09. 2017 r.

- M. Bogucki, Charakterystyka systemów żywienia bydła – projekta-
grar.pl , 21.11.2018 r.

- R. Włodarczyk, M. Budvytis, Właściwe żywienie krów wysoko wy-
dajnych – jak w pełni wykorzystać ich potencjał produkcyjny, Życie 
Weterynaryjne, X 2011 r.

Najtrudniejszym okresem w odchowie cieląt jest jesień i wiosna. Różnice temperatur, gwałtowne skoki, częste przeciągi 
i zwiększona wilgotność powietrza, powodują spadek odporności u cieląt, co otwiera drogę dla bakterii, wirusów i innych 
patogenów chorobotwórczych.

mgr inż. Anna Łada-Bałuch 
Doradca Zespołu Doradców w Lidzbarku Warmińskim

Znaczenie szczepionek w odchowie cieląt

W wielu gospodarstwach cielęta często za-
padają na choroby płuc, które nasilają się 
w okresie jesienno-wiosennym. Minimali-
zowanie skutków oraz zapobieganie tym 
czynnikom chorobotwórczym, powinno 
być skoordynowane działaniem profilak-
tycznym, polegającym m.in. na stosowaniu 
szczepionek, które zapobiegają powstawa-

niu chorób, a ewentualne sporadyczne zachorowania są sku-
teczniejsze w leczeniu.

Szczepionki są dla cieląt dobrym wyborem zapobiegającym 
chorobom zakaźnym takim jak biegunki podłoża infekcyjnego 
oraz schorzenia płuc i górnych dróg oddechowych. Bydło po-
siada specyficzną budowę układu oddechowego, tzn. bardzo 
słabo wykształcony układ oddechowy w stosunku do swej ma-
sy i rozmiarów ciała. „Duży” układ pokarmowy i jego zabu-
rzenia powoduje ucisk na przeponę (wzdęcia), które sprzyja-
ją rozwojowi chorób. Badania nad hodowlą tych zwierząt, nie 
uwzględniły dużej potrzeby ich mobilności.

„Brak żwacza” (niewykształcony jeszcze) powoduje, iż po-
karm jest rynienką przelewany wprost do trawieńca, który 
ma małą pojemność wynoszącą do 10% masy cielęcia. Prze-
pełnienie lub zaleganie w trawieńcu powoduje choroby ukła-

du pokarmowego, biegunki, odwodnienia. Na skutek odwod-
nienia organizmu spowodowanego przez biegunkę następu-
je upadek cielęcia. Gdy odwodnienie wyniesie powyżej 14% 
jest śmiertelne. Osłabienie łaknienia, biegunki oraz odwod-
nienie spowodowane jest zaburzeniami trawienia i upośle-
dzeniem wydzielania, wchłaniania w jelitach i w trawień-
cu. Uszkodzony przewód pokarmowy powoduje zanik ko-
smków jelitowych oraz zapalenie nabłonka, powodujący 
ostry przebieg choroby i nawracający jej charakter. Zarów-
no drogi oddechowe, jak i pęcherzyki płucne pokryte są spe-
cjalnym nabłonkiem, który chroni przed patogenami, czy-
li chorobotwórczą mikroflorą. Płuca stanowią jedną z głów-
nych dróg, którymi chorobotwórcze drobnoustroje dostają 
się w głąb organizmu. Pierwszym objawem jest posmutnie-
nie, apatia, brak apetytu, zaleganie, dopiero w następnych 
dniach słyszalny jest kaszel, widoczny wypływ z nozdrzy, 
duszność, gorączka co prowadzi do zaburzenia oczyszcza-
nia dróg oddechowych. Szkodliwe drobnoustroje namnaża-
ją się i wnikają do płuc co powoduje infekcję układu odde-
chowego i jego choroby.

Wśród czynników zakaźnych wywołujących zakażenia dróg 
oddechowych najistotniejsze są: BRSV (wirus syncytialny ukła-
du oddechowego bydła), BVDV (wirus wirusowej biegunki by-
dła), PI-3 (wirus parainfluenzy typu 3), Mycoplasma bovis.
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Wirus może się szerzyć wieloma kanałami: przez zakażoną 
paszę i sprzęt, drogą oddechową pomiędzy zwierzętami lub 
poprzez naturalne krycie/inseminację. 

Trudno przewidzieć jaki przebieg będzie miała choroba. 
W dużej mierze zależy to od czasu zauważenia pierwszych 
oznak oraz podania środków objawowych, doraźnych, które 
nie zawsze są skuteczne (jak wiadomo, antybiotyki nie działa-
ją na wirusy a podaje się je tylko osłonowo z lekami wzmac-
niającymi). W trakcie choroby należy zwalczać postępujące od-
wodnienie i jego skutki, bo w przypadku silnego odwodnienia 
cielęcia podanie elektrolitów podskórnie czy wlewem okazać 
się może zupełnie nieskuteczne. Wystąpienie choroby i posta-
wienie diagnozy powinno się opierać na badaniach laborato-
ryjnych. W przypadku cieląt do badania wysyła się wymazy 
z nosa pobrane we wczesnym okresie choroby.

Natomiast dzięki szczepieniom krów przed porodem można 
zagwarantować odpowiednie przeniesienie przeciwciał w sia-
rze w celu uzyskania odporności u cieląt, natomiast szczepiąc 
cielęta, można uzyskać wysoki poziom odporności, utrzymu-
jący się nawet kilka miesięcy. Kluczowe jest dobranie właści-
wego typu stosowanych szczepionek i czasu ich podania. Na 
rynku znajdują się szczepionki chroniące zarówno przed wi-
rusami (RSV, BVD, IBR, PI-3), jak i przed bakteriami. O tym, 
jaki typ szczepionki zastosować i w jakim czasie, decyduje le-
karz weterynarii.

W przypadku profilaktyki chorób układu oddechowego 
ważnym jest zabezpieczyć matkę cielęcia. Często się zdarza, że 
należy szczepić zwierzęta trzema lub nawet czterema różnymi 
szczepionkami. Zabezpieczone stada przed chorobami ukła-
du oddechowego, to szczepienie krów i jałówek cielnych dwu-
krotnie w odstępach dwutygodniowych, tak aby podanie dru-
giej dawki odbyło się najpóźniej 3-4 tygodnie przed planowa-
nym wycieleniem. Wypicie siary z przeciwciałami pozwala to 
na zabezpieczenie cieląt od pierwszych dni życia. 

Większość ze szczepionek wymaga przynajmniej dwukrot-
nego podania w celu skutecznej odpowiedzi immunologicz-
nej oraz szczepienia przypominającego w sześciomiesięcznym 
okresie po szczepieniu podstawowym, jednak nie później niż 
rok po szczepieniu podstawowym. Szczepionki mogą być po-
dawane w różnej formie np. zawiesiny do podskórnego stoso-
wania, do stosowania drogą donosową przeznaczoną dla cie-
ląt kilkudniowych oraz do doustnego podania cielętom w wie-
ku nie później, jak do 12. godziny życia. Skuteczne szczepie-
nie cieląt przeciwko złożonym chorobom układu oddechowe-
go i przewodu pokarmowego nie zależy tylko od samej szcze-
pionki i jej właściwego doboru lecz także od składu i czasu 
podania. Na sukces składa się bowiem wiele innych czynni-
ków, takich jak: znajomość sytuacji epizootycznej w danym sta-
dzie, specyfika zakażenia i jego charakter, przestrzeganie za-
sad bioasekuracji, prawidłowe żywienie i utrzymanie zwierząt, 
a zwłaszcza często bagatelizowany fakt znaczącej roli prawi-
dłowego odpajania cieląt siarą, zapewnienie im optymalnych 
warunków zoohigienicznych i odchów zgodnie z obowiązują-
cymi zasadami dobrostanu. 

Profilaktyka jest dużo bardziej opłacalna niż leczenie i walka 
z chorobą. Dobrostan cieląt, właściwe i szybkie odpojenie siarą 
stanowi podstawę do podjęcia decyzji o zaszczepieniu stada.

Źródło:
- https://holstein.pl/choroby-ukladu-oddechowego-cielat-nawracajacy-
problem/

- https://agrocentrum.pl/porady-eksperta-bydlo/
- Immunoprofilaktyka-2015 dr n. wet. Katarzyna Dudek, prof. dr hab. 
Dariusz Bednarek – Zakład Chorób Bydła i Owiec Państwowego 
Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego 
w Puławach
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CENY PASZ (10.03.2022 r.)

Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie zł/dt

Pasza CJ 44,00
Pasza DJ 43,00
Śruta sojowa (1 dt) 290,00
Śruta rzepakowa (1 dt) 250,00

De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1 25 kg/56 zł
Brojler 2 25 kg/54 zł
Odchów 1 25 kg/52 zł
Odchów 2 25 kg/51 zł
Nioska towarowa 25 kg/52 zł
Drób wodny 25 kg/58 zł

De Heus-Stendera Lubawa trzoda
Prestarter MPU 4% Mammy 
Perfekt 25 kg/66 zł

Prestarter MPU C 25 kg/66 zł
Konc.HGC Junior 25 kg/100 zł
Konc.HGC Super 25 kg/88 zł
Premiks Starter 2,5% 25 kg/189 zł
Premiks Grower/Tucznik 2,5% 25 kg/154 zł

De Heus-Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk 20 kg/190 zł
Ekono Milk 20 kg/171 zł
West Milk 20 kg/149 zł
Kaliber Starter 25 kg/53 zł
Kaliber Junior 25 kg/52 zł
Krowimix 18 Basic 25 kg/39 zł

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie zł/dt

Produkty SANO
Laktoma 64,00
Meggi 35 96,00
Mleko Milsan 168,00
Protamilk Complite 88,00
Protamino Forte 88,00
Protamino Matra 78,00
Protamino Piggi 98,00
Profisan 162,00

Piotr Andrzej Michalak,
Alfa Agri Michalak, ul. Toruńska 4, 12-100 Szczytno

Pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat 292,00
Prestarter 1 246
Starter Standard 194

Produkty SANO (zł/dt)
Laktoma 186,00
Mleko Milsan 616,00
San Bull 256,00

Pasze dla bydła (zł/dt)
Krówka 159,33
Lactoma 186,00
Opas 151,67
Keno 130,00
Cielak 1 199,00
Cielak 2 178,00

Pasze dla drobiu (zł/dt)
Brojler 2 196,00
Brojler 3 188,00
Koncentrat 35 248,00
Kurka z podwórka 188,00

Inne (zł/dt)
Otręby przenne 126

Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa

wyszczególnienie zł/dt
Tucznik TV Super 299,00
Warchlak W 20% 336,00
Prosięta PDP 20% 345,00
Lochy karmiące LK 20% 296,00
Lochy prośne LP 7,5% 249,00

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 bez GMO 164,50
Agro TOP 20 bez GMO 171,00
Agro TOP 22 bez GMO 179,00
Agro TOP 24 bez GMO 184,50
Agro 18 bez GMO 172,50
Agro 19 bez GMO 185,00
Agro 21 bez GMO 191,00
Agro 23 bez GMO 192,50
Agro Finezja 22 bez GMO 202,50
Agro Extra Energia bez GMO 222,50
Agro Delicja bez GMO 284,00
Agro TOP 18 262,50
Agro TOP 20 169,00
Agro TOP 22 177,00
Agro TOP 24 182,50
Agro Perfect 18 170,50
Agro Perfect 19 183,00
Agro perfect 21 189,00
Agro Perfect 23 190,50
Agro Finezja 22  198,50
Agro Werwa (GMO) 378,00

Preparaty dietetyczne zł/dt 
Wigral Specjal C 28,00

mieszanki dla cieląt (zł/dt)
Agro Smakuś bez GMO 222,50
Agro Musli KPP bez GMO 204,50
Agro Starter bez GMO 209,00
Agro Kadet bez GMO 195,50
Agro MH bez GMO 172,00
Agro Top CJ bez GMO 187,00

koncentraty (zł/dt)
Maximus 38 MH bez GMO 307,00
Maximus 38 bez GMO 314,00

korektory (zł/dt)
Agro Mix 26 bez GMO 204,00
Agro Mix 28 bez GMO 210,00
Mikor 38 Active bez GMO 292,00
Mikor 38 bez GMO 304,00
Mikor 40 Protect bez GMO 285,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego (zł/dt)
BullStar Progres bez GMO 264,00
BullStar Strong bez GMO 252,50

mieszanki specjalistyczne (zł/dt)
Agro Mix 26 bez GMO 169,00
Agro Mix 28 bez GMO 175,00

kurczęta hodowlane (zł/dt)
Kurka 1 56,50
Kurka 2 54,13
Kurka 3 52,13

indyki (zł/dt)
Indyk Vit Starter 70,75
Indyk Vit Grower 66,25
Indyk Vit Finiszer 61,25

drób wodny (zł/dt)
Gęś / Kaczka 1 55,13
Gęś / Kaczka 2 50,88

preparaty mlekozastępcze (zł/dt)
Agrorac 1 1080,00
Agrolac Excellent 988,00
Agrolac Komfort Plus 780,00
Agolac Len 640,00

premiksy (zł/dt)
VitAgro Repro Max 890,00
VitAgro  SomiFix 630,00
VitAgro Smart 675,00
VitAgro Elita 645,00
VitAgro TMR 435,00
VitAgro Standard 475,00
VitAgro Zasuszenie 630,00
VitAgro Gladiator 425,00
Vit Agro CJ Max 475,00
VitAgro Silver Efekt 435,00    
VitAgro Silver Somat 495,00    
VitAgro Karot 535,00
RumBa Active 625,00    
KillAcid 535,00    
Agro Bufor Tytan 435,00    
Agro Bufor Max S.C. 365,00
Agro Bufor 338,00
MycoKill 680,00
Agro Fat 1051,50
Calcium Koncept 148,00
VitAgro Przygotowanie 890,00
VitAgro Lakto Somat 530,00
VitAgro Rozród 640,00

Pasze dla kur niosek (zł/dt)
Kurka Nioska 55,75
Kurka Nioska bez GMO 56,50
Kurka Nioska Zgrodowa 56,00
Koncentrat sojowy dla kur niosek 50,50

Premiksy dla kur niosek (zł/dt)
KokoVitAgro 92,00

Kurczak brojler farmerski (zł/dt)
Brojler Starter 61,75
Brojler Grower 57,75
Brojler Finiszer 57,00

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

Power Starter 80,00
Otręby pszenne 75,00
Power tucznik (25 kg) 73,00
Provit L (25 kg) 72,00
Provit P (25 kg) 75,00
Provit T (25 kg) 80,00
Śruta rzepakowa 260,00
Śruta sojowa 295,00
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CENY ŚrODkÓW OCHrONY rOŚLiN (10.03.2022 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

Roślinna Apteka 
Teresa Nowak – Ełk

Spółdzielnia Ogrod-
niczo-Pszczelarska 

w Giżycku
Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec

P.U.-H. „CHEMIROL”
Bartoszyce

ZRiO „Agroplon”
Bartoszyce 

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

HERBICYDY

Attribut 70 SG 120 g 165,80

Gold 450 EC 1 l 21,65

Cevino 500 s.c. 1 l 258,00 1 l 267,00

Galaxo 150 WG 0,2 kg 126,80

Buster 100 EC 1 l 64,25

Desperado 500 S.C. 5 l 131,61

Saper 500 s.c. 1 l 125,72

Atlantis 12 OD 500 ml 77,28

Chwastox Extra 300 SL  1 l 36,00

Chwastox Turbo 340 SL 1 l 20,15 5l 170,00

Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 32,00

Fernando Forte 300EC 1 l 72,40

Puma Uniwersal 069 EW 1 l 133,30

Roundup 360 plus 1 l 36,04

Roundap Flex 1l/5l 55/220 1 l 46,94

Roundap Ultra 360 SL 1 l 38,00 1l 48,00

Halvetic 180 SL 5 l 184,18 5 l 193,00

Husar Activ 387 OD 1 l 115,75

Rosate Clean 360 SL 20l 425,00

FUNGICYDY

Makler 250 ES 1 l 105,79
Atropos 500EC 1 l 62,41
Aspik 250E 1 l 158,68
Porter 250EC 1 l 117,57 1 l 114,30
Kendo 50 EW 1 l 363,81 1 l 360,00
X met 100 SL 1 l 185,00
Kier 450 S.C 5 l 861,61
Ambrossio 500 S.C. 5 l 554,51 5 l 638,00

INSEKTYCYDY

Los Ovados 200SC 100 g 32,58

Aceptir 200 SE 1 l 280,65

Delmetros 100 s.c. 100 ml 22,95

ZAPRAWY i regulatory

Triter 0,5 FS 500 ml 47,28

Syrius 02WS 0,3 kg 23,00 

Orius Extra 02WS 0,9 kg 65,00 

Orius Extra 250EW 1,5 kg 95,00 

Madron 0,5 FS 500 ml 72,91

Flutrix 0,5 FS 500 ml 47,55

Regullo 500 EC 1 l 213,28

Mepik 300 SL 1 l 75,62
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CENY ŚrODkÓW OCHrONY rOŚLiN (10.03.2022 r.)

Nazwa środka ochrony
roślin

Agro - Małdyty Hurtownia „Alczes”
Lubawa Mazur s.j Kurzętnik Agro-Produkt M.Zelma

Nowe Miasto Lubawskie
opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY
Huzar ACTV 387 OD 5 l 709,00 5 l 705,00
Fenoxin 110EC 1 l 325,00
Fundament 700 WG 0,3 kg 360,00
Galaper 200EC 1 l 220,00
Major 300SL 1 l 254,00
Chwastox Extra  300 SL 5 l 144,00 5 l 135,00
Tristar 50SG 0,3 kg 99,00
Chwastox Turbo 340 SL 5 l 150,00 5 l 145,00
Maister POWER 42,5 OD 1 l/5 l 170/800 1 l/5 l 168/790
Mustang forte 195SE 1 l 69,00
Roundap plus 360 SL 1 l 76,00 1 l 75,00
Fusilade Forte 150 EC 1 l 129,00
Puma Uniwersal 069 EW 1 l 139,00 1 l/5 l 135/686 1 l/5 l 140/640

FUNGICYDY
Ambrossio 500 S.C. 1 l 236,00 zł
Atropos 500 S.C. 1 l 185,00 zł
Tarcza Łan 250 EW 1 l 69,00

INSEKTYCYDY
Coragen 200 S.C. 50ml 85,00
Apis 200SE 0,25 kg 395,00
Delmetros 100 S.C. 1 l 256,00
Mospilan 20 SP 80 g/600 g 80/600

ZAPRAWY I REGUlATORY
Mepik 300SL 0,3 kg 186,00
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CENY SkUpU ŻYWCa (zł/kg) (10.03.2022 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy

OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu

Żywiec wieprzowy
Strefa niebieska - 5 zł + VAT,
Strefa różowa - 4,80 + VAT,

Strefa czerwona - 4,40 + VAT 
- WBC kl. E - 8,30 + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa 0:

jałówki – śr. 9,90
buhajki – śr. 10,50

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-20

byki pow. 300 kg R-20

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

byki mięsne: brak skupu

ŻYWIEC KROWY śr. 10,20 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 18,70 brak skupu

CENY SKuPu MLEKA (10.03.2022 r.)

Spółdzielnia

Cena 
w zł. 

za jedn. 
tłuszczu

Cena 
w zł. 

za jedn. 
białka

Dopłata 
w zł. 

za klasę 
Extra

Średnia 
cena 

wypłacona 
za miesiąc 

/brutto/

Dopłata
za

wielkość
dostawy

Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo 2,04   

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M. Mrągowo 1,99

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”

Oddział w Lubawie
0,11 0,10 0,10+0,05 1,90 0,10-0,22

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

za kontr użytkowości.

ŚrEDNiE CENY tarGOWiSkOWE (w zł) (10.03.2022 r.)

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

Biskupiec    180-200 1,00-1,20

Ełk 185 130 130 90-100 0,90-1,20

Giżycko    180-250 0,80-1,20

Olecko 170 120 120 150-250 0,80-1,10

Orneta 140 120 150 0,90

Pisz    140-220 0,80-1,30

Szczytno    200 0,90
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CENY NaWOZÓW MiNEraLNYCH (10.03.2022 r.)

Nazwa

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

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H S.Bartkowski, 
Lidzbark

P.H.U. Ewita D.Karbowski
Rybno

"Amiga” sp. z. o.o 
Kętrzyn"

"Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec"

"U Krzyśka"
K.Samoraj Mrągowo

Roślinna Apteka Teresa Nowak – Ełk

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak
P.A.Michalak Szczytno

Chemirol Bartoszyce

Zaopatrzenie Rolnictwa
i Ogrodnictwa "Agroplon" Bartoszyce

Agro-Małdyty sp. z.o.o

"BAY WA Nowa Wieś
14-400 Pasłęk"

P.H.U. "Biochem" Wiesław Musiał

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

P.H.U Szypulski Wojciech, Kuce 9, 
13-111 Janowiec Kościelny
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CENY USŁUG rOLNiCZYCH (10.03.2022 r.)

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

Orka pług 4-skibowy 172,80 300/h 250/ha

Orka 4 skiby pług obrotowy 360/h

Roztrząsanie obornika 388,80 225/h

Transport 1-przyczepa 123/godz 200/h

Transport 2-przyczepy 147,6/godz 230/h

Siew kukurydzy 250/h 150,00 ha

Najem ciągnika 210/h

Siew nasion kukurydzy 6rz. Gesperado 6 rzędów/ha 330/ha

Siew zbóż 180,00/ha

Wysiew nawozów 210/h

Rozwożenie wapna z załadunkiem 20zł/tonę

Kultywator 172,80/godz

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 360/h

koszenie kosiarką rotacyjną 235/h 150,00/ha

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana 19,37-23,72/ha

Wypożyczenie ciągnika 108,00/godz 125/h 120,00/godz

Podsiew traw siew.VERDO 320/h 200,00/ha

Bronowanie 97,20/godz

Wałowanie 97,20/godz

Talerzowanie 172,8/godz 320/h

Ładowarka/cyklop 129,6/godz 210/h 130,00/godz

Spycharka 129,6/godz

Koparka 108,00/godz 100,00

Równarka 135,00/godz

Zestaw niskopodwoziowy 147,00/godz

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy) 480,00 +55,00/h

Odwóz kiszonki 4 t 200/h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 20 zł/szt

Zbiór zielonek 700-750/h 300,00zł od przyczepy

Sieczkarnia 8 rzędowa ha+2 odwozy 1100/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa+ 2 odwozy 850/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa godz. 740/godz

Sieczkarnia 8 rzędowa godz. 980/godz

Roboczogodzina warsztat 100/godz

Rębak z obsługą 200/godz

Rębak wynajem 500/godz

Gnojowica 2000l 210/godz

Gnojowica 4000l 245/godz
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Odnawialne źródła energii (OZE) są źródłami pozyskiwanymi z m.in. energii wiatru, promieniowania słonecznego, 
prądów i pływów morskich oraz biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków. W rolnic-
twie OZE pozwala na zastąpienie coraz trudniej dostępnych surowców nieodnawialnych tj. koks i węgiel potrzebnych 
do ogrzewania pomieszczeń, wody jak i wytwarzania energii elektrycznej.

Katarzyna Czyż 
Doradca Zespołu Doradców w Elblągu

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 
w gospodarstwie rolnym

Rolnictwo wg danych 
GUS zużywa ok 6% 
energii finalnej, a wg 
IPCC nawet 8EJ (eksa-
dżul) energii pierwot-
nej, gdzie zaledwie 1 
EJ pochodzi z OZE. 
Aby ograniczyć emi-

sję CO2 pochodzącą z rolnictwa OZE mu-
si wynosić min. 2 EJ. 

W Polsce możemy wykorzystać 
wszystkie rodzaje OZE tj. biomasę sta-
łą, energię promieniowania słoneczne-
go, wody, wiatru, geotermalną, biogazu, 
biopaliwa oraz z odpadów komunalnych. 
Dla rolnictwa najkorzystniejszą szansę na 
rozwój mają biogazownie, kotły na biopa-
liwo, elektrownie wiatrowe, pompy cie-
pła, instalacje fotowoltaiczne oraz kolek-
tory słoneczne. Zastosowanie chociaż-
by jednego z ww. rodzajów energii od-
nawialnej skutkuje obniżeniem kosztów 
bytowych oraz produkcji danego gospo-
darstwa. Dodatkowo takie zastosowanie 
może wpłynąć na poprawę stanu środo-
wiska naturalnego, a sprzedaż nadwy-
żek energii będzie korzystne ekonomicz-
nie. W przypadku, gdy właściciele gospo-
darstw rolnych wejdą w współpracę mię-
dzy sobą przyczyni się to do stworzenia 
mikrosieci, która umożliwi im niezależ-
ne zasilenie w razie przerwy w dosta-
wie energii, co często zdarza się na ob-
szarach wiejskich. 

Decydując się na budowę instalacji fo-
towoltaicznej należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na dobór lokalizacji. Powin-
no być to miejsce niezacienione od stro-
ny południowej, a kąt nachylenia powi-
nien wynosić od 35 do 45 stopni. Nad-
wyżki energii nie opłaca się w tym przy-
padku sprzedawać do sieci energetycznej 
ani gromadzić w akumulatorach, dlate-
go też dobrze jest dobrać instalację tak, 
aby wyznaczenie przybliżonej mocy elek-
trowni fotowoltaicznej było odpowiednie 
dla danego gospodarstwa. Energia pozy-

skana z systemu fotowoltaicznego może 
być wykorzystana do zasilania:
n pomp z własnego ujęcia wody,
n agregatów chłodniczych,
n systemów wentylacyjnych.

Na terenie Polski warunki dla energe-
tyki wiatrowej są umiarkowane za spra-
wą względnie zbliżonej średniej prędko-
ści wiatru, która waha się w granicach 
4,0 do 5,5 m/s. Najkorzystniejszymi te-
renami pod lokalizację elektrowni są te-
renu leżące wzdłuż linii brzegowej Bał-
tyku, części centralne województw wiel-
kopolskiego i mazowieckiego oraz pół-
nocna część Mazur i Pogórze Karpackie. 

Podczas montażu turbiny wiatrowej 
należy usytuować ją tak, aby była możli-
wie wysoko ponad wysokość najwyższej 
przeszkody, która znajduje się w okolicy. 
Należy zwrócić uwagę również na rejo-
ny o wysokich turbulencjach. Dla ma-
łych instalacji turbin wiatrowych wyso-
kie są koszty prowadzenia monitoringu 
warunków wiatrowych, dlatego zaleca-
ne jest ograniczenie się jedynie do miej-
scowej oceny lokalizacji pod kątem wy-
stępowania przeszkód terenowych. Małe 
elektrownie wiatrowe w gospodarstwach 
rolnych mogą znaleźć zastosowanie w:

n podgrzaniu ciepłej wody użytkowej 
dla celów gospodarczych jak i domo-
wych – elektrownie o prostym i tanim 
generatorze o mocy do 5 kW spraw-
dzają się tutaj najlepiej, mogą być 
wspomagane przez systemy kolekto-
rów słonecznych lub pomp ciepła,

n suszeniu plonów rolnych, dla roślin 
konsumpcyjnych i paszowych, które 
zbierane są późnym latem do wcze-
snej wiosny, 

n procesach w uprawach szklarniowych 
jako dziennie doświetlenie roślin, zasi-
lanie do nawadniania i nawożenia ro-
ślin jak i chłodzenia zerwanych owo-
ców, kwiatów i innych roślin,

n pompowaniu wody z własnego ujęcia,
n procesach w gospodarstwach o pro-

dukcji mlecznej – w tym przypadku 
szczyt zużycia energii przypada na 
okres dojenia krów, czyli w godzi-
nach porannych i popołudniowych, 
co często pokrywa się z cyrkulacją 
powietrza. 

Zalecanym rozwiązaniem OZE dla 
większych i średnich gospodarstw rol-
nych jest mikrobiogazownia, która po-
zwala na zutylizowanie zbędnych od-
padów produkcyjnych w produkcji mie-
szanej. Biogazownie rolnicze to insta-
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lacje, służące do produkcji tzw. bioga-
zu, zbliżonego swymi właściwościami 
i składem do gazu ziemnego. Biogaz, 
tak, jak gaz ziemny, składa się głównie 
z metanu oraz z dwutlenku węgla i śla-
dowych ilości innych substancji. Wy-
twarza się go z takich surowców, jak 
odpady z produkcji rolnej, np. gnojowi-
ca czy obornik, ale i z kiszonek kuku-
rydzy, zbóż, traw, liści buraków i ziem-
niaków oraz innych roślin, w tym ro-
ślin energetycznych. W biogazowniach 
te surowce przetwarza się w szczelnie 
zamkniętych komorach stosując fermen-
tację beztlenową. Biogazownie rolnicze 
właściwie wykorzystując odpady rol-
ne zapewniają prąd i ciepło przez la-
ta mieszkańcom podłączonym do sieci. 
Wykorzystanie biogazu rolniczego jest 
także korzystne ze względu na zmniej-
szenie ilości zanieczyszczeń w środowi-
sku. Nawóz pofermentacyjny pozyska-
ny w mikrobiogazowni jest lepszy pod 
względem właściwościowym przy sto-
sowaniu na rośliny od nawozów natu-
ralnych, dlatego można go wykorzysty-
wać do użytku własnego bez żadnych 
przeszkód.

Kolektory słoneczne są powszech-
nie wykorzystywane jako źródło ener-
gii do podgrzewania wody, zastępując 
mniej opłacalne piecyki gazowe, olejowe 
bądź bojlery z grzałką elektryczną. Mo-
gą być wspomagane przez inne instala-
cje OZE tj. kotły na biomasę czy pompy 
ciepła. Dla większej korzyści przy bu-
dowie systemu kolektorów słonecznych, 
tak jak w przypadku instalacji fotowol-
taicznej należy uwzględnić stronę połu-
dniową dachu oraz jego wielkość. Ener-
gia pozyskana z kolektorów może zna-
leźć zastosowanie:
n w przygotowaniu ciepłej wody użyt-

kowej dla gospodarstwa domowego, 

n do mycia i pojenia zwierząt, 
n suszenia plonów rolnych, 
n ogrzewania powierzchni szklarnio-

wych oraz 
n chłodzenia pomieszczeń. 

Kotły na biomasę są systemami grzew-
czymi i przy ich wyborze należy wziąć 
pod uwagę wartość ekonomiczną, gdyż 
niewłaściwy dobór może skutkować od-
czuwalnymi konsekwencjami przez wie-
le lat eksploatacji. Przy zakupie kotła na-
leży uwzględnić nie tylko samą jego cenę, 
ale również przyszłe koszty eksploatacyj-
ne oraz oczekiwany komfort obsługi. Ce-
ny paliw z roku na rok są coraz wyższe, 
dlatego też warto mieć rozeznanie w ce-
nach paliw lokalnie dostępnych, a w tym 
przypadku najkorzystniejszym paliwem 
jest biomasa. Coroczne pozostałości z cięć 
pielęgnacyjnych drzew owocowych oraz 
z wymian drzewostanów były spalane na 
wolnym powietrzu, a tymczasem moż-
na je wykorzystać w celach grzewczych. 

Tak jak we wszystkich systemach, 
które dają nam odnawialne źródła ener-
gii, kotły na biomasę można stosować 
przy centralnym ogrzewaniu budyn-
ków mieszkalnych, ogrzewaniu obiek-
tów szklarniowych, podgrzewaniu wo-
dy oraz suszeniu plonów. 

Odnawialne źródła energii przyno-
szą korzyści przede wszystkim środo-
wisku naturalnemu, a co za tym idzie 
i nam, społeczności. Gospodarstwa, któ-
re zdecydowałyby się na realizację pa-
kietu energetyczno-klimatycznego mo-
gą uzyskać wsparcie finansowe. Inwe-
stycje związane z OZE nalezą do pro-
gramów związanych z ochroną środo-
wiska, rolnictwem i energetyką. Do-
stępnymi w Polsce źródłami finanso-
wania są:
n europejskie – unijne w ramach PROW 

2014-2020,
n krajowe- programy realizowane przez 

NFOŚiGW, ARiMR, KOWR i fundusze 
wojewódzkie.

Źródła: 
- https://globaleco.pl/, dostęp 27.10.2021 r.
- https://globenergia.pl/odnawialne-zrodla-
energii-szansa-dla-gospodarstw-rolnych/, 
dostęp 27.10.2021

- https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-
-rme/486-lipiec-sierpie-nr-62/ekologia-i-ro-
dowisko44/585-2014-07-06-21-08-15, do-
stęp 27.10.2021 r.

- https://ieo.pl/pl/71-box-strona-glowna/988-
energia-odnawialna-w-rolnictwie, dostęp 
27.10.2021 r.

- http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/160, dostęp 
09.04.2019r.
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Na wstępie warto 
wspomnieć, że zmia-
ny dotyczące dzia-
łania rolno-środo-
wiskowo-klimatycz-
nego oraz rolnictwa 
ekologicznego, które 
zaszły w 2021 roku 

zostały utrzymane. Dotyczy to m.in. zmia-
ny długości trwania różnych zobowiązań 
oraz podwyższenia stawek płatności.

Rok 2022 jest ostatnim, w którym moż-
na podejmować nowe zobowiązania RŚK 
oraz RE w ramach PROW 2014-2020. Od 15 
marca można rozpoczynać całkiem nowe 
zobowiązania bądź dołożyć kolejne dział-
ki/pakiety do już istniejących. Jednakże 
w drugim wypadku, gdy chcemy dołożyć 
kolejne zobowiązanie do już istniejącego, 
warto dobrze to przemyśleć. Być może od 
przyszłego roku, gdy zacznie obowiązy-
wać nowy PROW, nie będzie można łą-
czyć starych zobowiązań z tymi z nowe-
go PROW-u. Informacja ta nie jest pewna, 
ale istnieje taka możliwość. Zmiany, które 
zaszły w 2022, dotyczą wyłącznie działa-
nia RŚK, Rolnictwo Ekologiczne jest reali-
zowane na tych samych zasadach co w ro-
ku poprzednim, dotyczy to wymagań, jak 
i stawek dopłat ekologicznych.

W przypadku Pakietu 1 – Rolnictwo 
zrównoważone oraz Pakietu 2. Ochrona 
gleb i wód (2.1 Międzyplony) została do-
puszczona możliwość mulczowania mię-
dzyplonów. W przypadku 2.1 Między-
plony, nowy zapis będzie brzmiał: „zakaz 
wznawiania zabiegów agrotechnicznych, 
z wyjątkiem mulczowania, przed 1 marca.

Kolejna zmiana dotyczy Pakietu 4 –
Cenne siedliska i zagrożone gatunki pta-
ków na obszarach Natura 2000. Zmiana 
dotyczy wariantów 4.8 – 4.11 (tak zwane 
warianty ptasie). W kampanii wniosko-
wej w 2022 roku będzie można podejmo-
wać te zobowiązania na całym obszarze 
NATURA 2000. Do tej pory istniała możli-
wość podejmowania tych zobowiązań wy-

łącznie na OSO-Obszar specjalnej ochrony 
ptaków, a obecnie można także na SOO-
-Specjalne obszary ochrony siedlisk. 

Ostatnia zmiana dotyczy Pakietu 7 – 
Zachowanie zagrożonych zasobów ge-
netycznych zwierząt w rolnictwie. Lista 
zwierząt objętych wsparciem finansowym 
została rozszerzona. Zostały dodane dwie 
rasy owiec: polska owca górska oraz biało-
głowa owca mięsna, a w przypadku kóz: 
koza kazimierzowska oraz koza sando-
mierska. Warunkiem uzyskania dodat-
kowej płatności jest posiadanie m.in. 15 
owiec matek, a w przypadku kóz co naj-
mniej 3 kozy matki. 

Najważniejszą zmianą, która zaszła 
w kampanii wnioskowej 2022 roku jest do-
danie dwóch całkiem nowych Pakietów, 
jest to Pakiet 8 – Ekstensywne użytkowa-
nie łąk i pastwisk oraz Pakiet 9 – Retencjo-
nowanie wody. Oba zobowiązania są zobo-
wiązaniami rocznymi, czyli rozpoczynają 
się 15 marca 2022 roku, a kończą 14 marca 
2023 r. Do realizacji nowych pakietów nie 
jest wymagana ekspertyza przyrodnicza. 

Pakiet 8 można realizować wyłącznie 
na Trwałych Użytkach Zielonych położo-
nych poza obszarami NATURA 2000. Po-
nadto, aby realizować zobowiązanie, na-
leży posiadać w gospodarstwie rolnym 
minimum jedno zwierzę w okresie 15.03-
30.09 z grupy: bydło, kozy, owce lub konie. 
Stawka płatności do 1 ha objętego zobo-
wiązaniem wynosi 838 zł. W tym pakie-
cie jest wymagane posiadanie planu dzia-
łalności rolno-środowiskowo-klimatycz-
nej. TUZ-y wchodzące w skład tego zo-
bowiązania można użytkować na 3 spo-
soby: kośnie, pastwiskowo bądź kośno-
-pastwiskowo. W przypadku użytkowa-
nia kośnego należy przeprowadzić dwa 
pokosy w terminie 01.06.-30.09 (terminy 
ustala doradca w planie) oraz pozosta-
wić niekoszony fragment łąki w wielko-
ści 5-10% powierzchni danej działki rol-
nej (przy obu pokosach, należy pozostawić 
ten sam fragment). Gdy rolnik zadeklaru-

je chęć użytkowania kośno-pastwiskowe-
go, ma wtedy możliwość dokonania jed-
nego pokosu (01.06-30.09.) oraz wypasania 
zwierząt (01.05-15.10) w obsadzie 0,3-1,5 
DJP/ha. W przypadku użytkowania pa-
stwiskowego zwierzęta mogą być wypasa-
ne w okresie 01.05-15.10 w obsadzie 0,5-2,0 
DJP/ha. Pozostałe wymogi dotyczące Pa-
kietu 8 są podobne jak w przypadku ist-
niejących Pakietów 4 i 5, czyli brak moż-
liwości przeorywania, ograniczone nawo-
żenie, brak możliwości stosowania środ-
ków ochrony roślin itp. 

Pakiet 9 jest inny od pozostałych zobo-
wiązań RŚK. Rolnik nie deklaruje konkret-
nych działek rolnych, na których będzie re-
alizował pakiet, jedynie zobowiązuje się, 
że w przypadku wystąpienia podtopie-
nia na TUZ-ach, woda nie zostanie odpro-
wadzona przez co najmniej 12 dni z rzę-
du. Informacje o podtopieniach prześle do 
ARiMR Instytut Uprawy i Gleboznawstwa 
w Puławach. Działki rolne będą monitoro-
wane satelitarnie i na tej podstawie będzie 
stwierdzane podtopienie bądź jego brak. 
Wysokość stawki 260 zł/ha, a dokładnie do 
powierzchni podtopionego obszaru. Mini-
malny obszar podtopienia musi wynosić 
0,1ha. Warto dodać, że aby otrzymać do-
płatę z tytułu realizowanego Pakietu 9, rol-
nik musi w swoim gospodarstwie realizo-
wać także inny Pakiet: 4, 5 bądź 8. 

Zachęcam do zapoznania się z nowym 
rozporządzeniem dotyczącym działania 
RŚK bądź do kontaktu z doradcami War-
mińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w celu zapoznania się ze szcze-
gółami wprowadzonych zmian w 2022 roku.

Źródła:
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach działania „Działanie rol-
no-środowiskowo-klimatyczne” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2014–2020 (Dz. U. poz. 585)

Rok 2022 jest ostatnim rokiem, w którym obowiązują założenia PROW 2014-2020, jednakże jeszcze w tej kampanii 
czeka nas kilka zmian.

mgr inż. Małgorzata Razminas 
Starszy Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Zmiany w działaniu rŚk i rE
– kampania wnioskowa 2022 r.
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To kitem są przymo-
cowane płócienka-
-osłonki do wierzch-
nich belek plastro-
wych ramek. Kitem 
są pozatykane wszel-
kie szczeliny, pszczo-
ły przytwierdzają ra-

miączka ramek i dezynfekują nim wnę-
trza komórek w plastrach przed złożeniem 
jaj. Propolis służy do unieszkodliwienia 
szkodnika, który dostał się do ula. Mogą 
to być nie tylko owady, np.: motylica, tru-
pia główka, taszczyn, oleica, krówka czy 
skórnik słoniec, ale nawet mysz ryjówko-
wata, jaszczurka czy żmija. Jeśli pszczoły 
nie mogą zabić intruza jadem, to go w koń-
cu „zakitowują”. Dzięki temu „jak mumia 
w sarkofagu” nie psuje się, nie gnije, nie 
zanieczyszcza i nie zatruwa powietrza.

Funkcje propolisu są różnorakie od 
uszczelniania do dezynfekcji. To on za-
bezpiecza ul przed rozwojem bakte-
rii, pleśni, wirusów i grzybów. Badacze 
stwierdzili, że na ogół kit pszczeli składa 
się z: 55% żywic, balsamów i substancji 
smolistych (smółek), 10% olejków eterycz-
nych (pachnących), 5% pyłku kwiatowego, 
30% wosku oraz ze śliny pszczół. Propo-
lis jest bardzo złożoną substancją, bogatą 
w biologicznie czynne związki chemicz-
ne. Poza wymienionymi składnikami za-
wiera 19 biopierwiastków i takie związ-
ki, jak: sterydy, sterole, terpeny, kwasy ter-
penowe, flawonoidy, kwasy aromatyczne, 
hormony roślinne i wiele innych.

Znamy już kit żywiczy zwany rzeko-
mym ale jest również kit pochodzenia 
pyłkowego – prawdziwy. Ten prawdzi-
wy powstaje w wyniku przetwarzania 
otoczek pyłku kwiatowego w przewo-
dzie pokarmowym pszczół. Propolis by-
wa różny, przede wszystkim pod wzglę-
dem właściwości leczniczych. Jeden mo-
że mieć skuteczne działanie lecznicze, 
a inny może być pozbawiony częściowo 
lub zupełnie tych właściwości. Nie wie-
my dlaczego pszczoły z tej samej pasie-
ki produkują różny kit. Przypuszcza się, 
że zależy to od klimatu, a raczej mikro-
klimatu danej okolicy, od wilgotności, 
ciśnienia barycznego, nasłonecznienia, 
zmian w składzie roślin a nawet od ro-
dzaju gleby i jej nawożenia. Toteż kit uży-
wany w lecznictwie powinien najpierw 
być poddany badaniom aktywności an-
tybakteryjnej.

Propolis potrafi być znakomitym le-
kiem ale również może szkodzić. Powo-
duje uczulenia, biegunki i spadki ciśnie-
nia. Dlatego najbezpieczniej zażywać 
propolis pod okiem lekarza. Znakomicie 
usuwa nagniotki, maść propolisowa jest 
znakomita na wszelkie oparzenia. Gdy 
mamy katar, taki który zmusza do oddy-
chania ustami, trzeba do dziurek w nosie 
włożyć odrobinę maści, a kanały nosowe 
staną się drożne. Propolis wspomaga le-
czenie grzybicy, likwiduje ból dziąsła po 
wyrwaniu zęba. Różne rany i ranki goją 
się szybciej i bezboleśnie po zastosowa-
niu maści propolisowej. Dzięki jej wła-
ściwościom bakteriobójczym można li-
kwidować rozmaite wypryski, wrzodzi-
ki ropne itp. Krem propolisowy do pie-
lęgnacji twarzy utrzymuje cerę w zdro-

wiu, uelastycznia ją, nie dopuszcza do jej 
zakażeń, wygładza ją i opóźnia powsta-
wanie zmarszczek. Propolis jest pomocny 
w leczeniu odleżyn, leczy rany żylakowe, 
hemoroidy, nadżerki szyjki macicy. Roz-
tworem alkoholowym propolisu leczono 
również wrzody żołądka i dwunastnicy, 
nieraz przypadki wieloletnie, z częstymi 
nawrotami. Ciekawe, że ból ustępował 
bezpośrednio po spożyciu. A efekty wy-
leczenia stwierdzono po 3-5 tygodniach 
kuracji bez nawrotów.

Propolis wpływa również zbawiennie 
na nasze stawy – może pomagać w rege-
neracji chrząstki stawowej, a więc funk-
cjonuje jako naturalny suplement poma-
gający w sprawnym działaniu organi-
zmu. Wspomaga walkę z nadciśnieniem 
tętniczym pomaga wyregulować ciśnie-
nie krwi.

Miód z kitem pszczelim, np. miód 
nektarowy z propolisem czy miód nek-
tarowy z pyłkami i propolisem jest świet-
nym zamiennikiem cukru i słodkim do-
datkiem do napojów czy wypieków. 
Możliwości zastosowania propolisu jest 
zatem mnóstwo. Jego drogocenne warto-
ści znane były już w Starożytnym Egip-
cie od wieków ludzkość korzysta z do-
brodziejstw kitu pszczelego i docenia je-
go właściwości. Specjaliści z Uniwersyte-
tu Medycznego w Białymstoku wykaza-
li, że propolis może mieć nawet właści-
wości przeciwnowotworowe.

Źródło:
- „Pszczoły i ludzie” Irena Gumowska

Gdy w pogodny, letni dzień zajrzeć do ula, można zobaczyć w nim nieco smolistej substancji, która uszczelnia wszel-
kie szparki, wolne przestrzenie i dziurki w ulu – podobnie jak niegdyś kit nasze okna.

Sylwia Zubek 
Stażysta Doradca Zespołu Doradców w Kętrzynie

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

Jeżeli nasi czytelnicy zechcą zobaczyć 
żubry w naturalnych warunkach, nie mu-
szą podróżować do Białowieskiego Par-
ku Narodowego. Zobaczą je na Mazu-
rach. „Ciekawostki” prezentują ideal-
ne miejsce na spotkanie żubra. Jedna 
z niewielu ostoi wolno żyjących żubrów 
w Polsce występuje w Puszczy Borec-

kiej. Dzięki pokazowej zagrodzie, turyści mogą zobaczyć je 
z bliska. Sprawdźmy zatem, gdzie jest i co skrywa to miejsce.

Jedną z najciekawszych atrakcji gminy Kruklanki w powiecie gi-
życkim jest niewątpliwie zagroda żubrów. Znajdą ją turyści w Woli-
sku (około 30 kilometrów od Giżycka) w Puszczy Boreckiej. Obszar 
Puszczy Boreckiej tworzy zwarty, duży kompleks leśny. Platforma wi-
dokowa umożliwia ich obserwację w godzinach porannych lub wie-
czornych w trakcie dokarmiania. To najlepsza pora na podziwianie 
stada żubrów, szczególnie od maja do października. 

W Puszczy Boreckiej wolno żyjące żubry były do połowy XVII wie-
ku. Później ich populacja zaczęła stopniowo się zmniejszać, aż w koń-
cu całkiem wyginęła. Tylko dzięki wielu działaniom przyrodników po-
pulacja w Polsce i na świecie odradzała się. Dlatego od 1956 roku 
zaczęto podejmować próby rekonstrukcji, zasiedlając puszczę żubra-
mi z innych stad. Na początku żubry w puszczy żyły tylko w zagro-
dach. Jednak w trakcie remontu ogrodzenia w 1977 roku uciekły po-
za ogrodzenie do lasu. Odtąd zaczęła się hodowla na wolności. Cho-
dzą swobodnie po lesie. Puszczę Borecką zamieszkuje stado w ilo-
ści około 90 sztuk. Zagroda pokazowa znajduje się w lasach Nadle-
śnictwa Borki. Na terenie nadleśnictwa zlokalizowano 7 rezerwatów 
przyrody, w których chronione są najcenniejsze przyrodniczo obsza-
ry. Zagroda pokazowa żubrów pełni funkcję pokazową, edukacyjną 
i hodowlaną. Turyści podziwiają żubry, a leśnicy prowadzą zajęcia 
edukacyjne oraz aklimatyzują żubry przed wypuszczeniem do stada 
wolnościowego. Tworzenie nowych populacji żubra jest jednym z naj-
ważniejszych założeń dalszej ochrony i zachowania gatunku. Zagro-

dę pokazową tworzy siedmiohektarowa ogrodzona przestrzeń z so-
czystą trawą, kępami drzew i wodopojem. Zagroda żubrów położo-
na jest nieopodal głębokiego oczka polodowcowego o takiej samej 
nazwie, jak miejscowość Wolisko. Z platformy widokowej dobrze wi-
dać część żubrów na stałe zamieszkujących zagrodę. 

Żubr jest potężnym zwierzęciem. To największy europejski ssak, 
którego ciężar może dochodzić nawet do tony. Żyje około czterdzie-
stu pięciu lat. Porusza się niespiesznie i majestatycznie. Właśnie 
z powodu majestatycznego wyglądu nazwano żubra królem pusz-
czy. W Puszczy Boreckiej oprócz żubra można zauważyć także wie-
le innych ciekawych gatunków zwierząt. Wśród nich są zarówno ma-
łe drapieżniki (lis, kuna leśna, jenot, borsuk, tchórz), jak i wilki, rysie, 
łosie, jelenie czy dziki. Występują tu również rzadkie okazy ptaków 
– orzeł bielik, bocian czarny oraz rybołów. 

Niezwykła przyroda i piękne położenie na Mazurach, niedaleko 
przepięknego jeziora Mamry sprawia, że miejsce to chętnie odwie-
dzają turyści. Zwiedzanie zagrody odbywa się tylko pod opieką edu-
katora. A zatem, przed wyruszeniem w podróż, zachęcamy do wcze-
śniejszego kontaktu z Nadleśnictwem Borki.

Źródło:
- www.borki.bialystok.lasy.gov.pl; www.gizycko.info.pl; www.mazu-

rytm.pl
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W tym roku pojawiła się nowa płatność –
Uzupełniająca Płatność Podstawowa. Płat-
ność ta przyznawana będzie do następują-
cych rodzajów roślin uprawianych w plo-
nie głównym:
n zboża,
n rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecz-

nik i soja,
n rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch 

siewny,
n rośliny strączkowe – wyka siewna, soczewica jadalna i cie-

cierzyca pospolita,
n rośliny strączkowe pastewne,
n len włóknisty i oleisty,
n konopie włókniste,
n rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny 

lub kwalifikowany, których gatunki są określone w załącz-
niku nr 4 do rozporządzenia,

n rośliny motylkowate drobnonasienne,
n rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pa-

stewnych,
n trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz 

paszowy,
n mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawa-

mi na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

W ramach tej płatności nie będzie obowiązywał limit po-
wierzchni i do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolni-
cy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową. Rolnik powi-
nien we wniosku o przyznanie płatności zaznaczyć pole doty-
czące wnioskowania o tę płatność. Zasady ubiegania się o po-
zostałe płatności pozostają bez zmian. 

Warto jeszcze wspomnieć i uczulić, że grunty rolne, do któ-
rych rolnicy starają się o płatności muszą pozostawać w do-
brej kulturze rolnej. Ponadto, rolnik ubiegający się o płatności 
w ramach wsparcia bezpośredniego musi posiadać prawo do 
użytkowania tych gruntów czyli tytuł własności albo umowę 
dzierżawy. W innym razie Agencja może odmówić przyznania 
płatności a nawet zastosować kary administracyjne. 

Wnioski co do zasady należy złożyć do 15 maja, ale ponie-
waż ten dzień wypada w niedzielę, będzie to można zrobić 
(bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 16 maja. Wnioski 
przyjmowane będą również po tej dacie – do 10 czerwca. Jed-
nak w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia 
płatność będzie pomniejszona o 1 proc. Natomiast zgłoszenia 
zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złoże-
nie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatno-
ści do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień 
roboczy opóźnienia. Ostateczny termin składania zmian do 
wniosku upływa 10 czerwca 2022 r.

15 marca rozpoczął się termin składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2022 rok. Od ubiegłego 
roku rolnicy nie otrzymują spersonalizowanych wniosków w formie papierowej. Wnioski można składać jedynie 
elektronicznie za pomocą Aplikacji eWniosekPlus.

mgr inż. Renata Gazda 
Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

kampania wnioskowa 2022
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Do udziału w konkursie będą zaproszeni 
rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników 
i inni mieszkańcy z terenów wiejskich woj. 
warmińsko-mazurskiego, którzy skorzysta-
li ze wsparcia na działalność pozarolniczą 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez ARiMR 
lub LGD, i nadal tę działalność prowadzą.

Celem konkursu jest prezentacja dobrych prak-
tyk, pokazanie możliwości źródeł finansowa-
nia otwarcia działalności pozarolniczej oraz 
wymiana doświadczeń i ułatwienie nawiąza-
nia współpracy między uczestnikami. 

Po weryfikacji zgłoszeń, w terminie od 
10. do 14.06.22 r. włącznie, odbędą się wizyty 
komisji konkursowej na miejscu w zgłoszo-
nych działalnościach pozarolniczych, w ce-
lu ich zweryfikowania i zgodności z regu-
laminem konkursu, jak i zrobienia dodatko-
wej dokumentacji fotograficznej danej działalno-
ści, która będzie wykorzystana w broszurze. Bro-
szurę otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu. Ko-
misja wybierze finalnie siedem najciekawszych i najbar-
dziej prosperujących działalności pozarolniczych, w opar-
ciu o regulamin konkursu, w tym będą dwie działalno-
ści, które wyróżniają się np. innowacyjnym podejściem i/
lub lokalnością. Wybrane działalności otrzymają nagrody 

pieniężne i wyróżnienia. Pod uwagę będą brane między inny-
mi innowacyjność, pomysł, wykorzystanie zasobów lokalnych, 
podejście pro ekologiczne, forma promocji jak i skala zasięgu 
prowadzonej działalności. 

Konkurs jest jedną z najlepszych metod na pokazanie wie-
lu ciekawych przedsięwzięć podjętych na terenach wiejskich, 
będzie okazją do zaprezentowania zarówno przez rolników 

prowadzących działalność pozarolniczą jak i innych 
przedsiębiorców działających na obszarach wiej-
skich swoich działalności pozarolniczych na skalę 
województwa, i nie tylko.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród 
odbędzie się podczas seminarium w siedzibie 

WMODR w Olsztynie, przewidzianego na dzień 
12.07.2022 r., natomiast finalnie uczestnicy kon-

kursu i prowadzone przez nich działalno-
ści zostaną zamieszczone i opublikowane 
w broszurze pooperacyjnej dotyczącej do-
brych praktyk.

Zachęcamy! Jeżeli jesteś osobą, która pro-
wadzi i rozwija działalność pozarolniczą na te-

renie wiejskim w województwie warmińsko-ma-
zurskim, skontaktuj się ze swoim doradcą powia-
towym w celu zgłoszenia prowadzonej działalno-
ści do udziału w konkursie. Serdecznie zaprasza-
my, czekają atrakcyjne nagrody.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie już dziś zachęca do wzięcia udziału w konkur-
sie „Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, z wykorzystaniem środków 
z PROW 2014-2020”, który ogłoszony zostanie 2.05.2022 r. na stronie internetowej, na facebooku oraz w majowym 
numerze miesięcznika „Bieżące Informacje”. Zgłoszenia będzie można przesyłać do 03.06.2022 r.

mgr Agnieszka Stajszczak 
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wystartuj w konkursie!
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Zmiany klimatyczne występujące w ostat-
nich latach coraz częściej powodują ano-
malia pogodowe, które związane są m.in. 
z pojawianiem się nawalnych deszczy oraz 
wzmaganiem zjawiska suszy. Te niekorzyst-
ne zmiany klimatyczne niejednokrotnie po-
wodują duże straty w gospodarce i środo-
wisku przyrodniczym. 

Problem gospodarowania wodami w Polsce istnieje od wie-
lu lat. Obecny stan hydrologiczny naszego kraju jest również 
wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonych melioracji, któ-
re miały miejsce w rolnictwie i leśnictwie, w latach powojen-
nych. W obecnych czasach na polskich wsiach widoczna jest 
monokultura. Zmieniony przez człowieka krajobraz z którego 
zniknęły miedze, rowy, zbiorniki wodne, niewielkie zadrze-
wienia i zarośla zagrożony jest występowaniem niedoborów 
wody. Problemy z wodą dotykają coraz większe obszary na-
szego kraju. 

Punktem wyjścia ku racjonalnemu gospodarowaniu wodą 
i zwróceniu uwagi na powagę sytuacji staje się tworzenie sieci 
współpracy między partnerami tj. instytucjami, organizacjami 
i mieszkańcami działającymi na rzecz zarządzania zasobami 
wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lo-
kalnym. Inicjatywę dotyczącą tworzenia sieci - tzw. Lokalnych 
Partnerstw ds. Wody (LPW) podjęło Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradz-
twa Rolniczego. 

Cel projektu LPW

Celem projektu jest to, aby wszyscy zarządzający wodą na 
danym obszarze i korzystający z wód nawiązali współpra-
cę, w celu diagnozy stanu gospodarki wodnej, by móc podjąć 
działania służące wypracowaniu metod racjonalnego gospo-
darowania wodą.

Założenia projektu LPW w 2022 roku

Operacja pn. Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw 
ds. Wody jest realizowana w ramach Planu Operacyjnego Sie-
ci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich. 
Tworzenie LPW podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap roz-
począł się w 2020 roku, wtedy to Warmińsko-Mazurski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przepro-
wadził pilotaż z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody 
w powiecie braniewskim. W 2021 roku w województwie war-
mińsko-mazurskim LPW utworzone zostały w 9 powiatach 
tj. w powiecie mrągowskim, ełckim, oleckim, giżyckim, dział-
dowskim, nowomiejskim, olsztyńskim, iławskim i bartoszyc-
kim. W obecnym roku 2022 projekt realizowany będzie m.in. 

w powiatach: elbląskim, gołdapskim, kętrzyńskim, lidzbar-
skim, nidzickim, ostródzkim, piskim, szczycieńskim oraz wę-
gorzewskim. 

Zakres tematyczny spotkań organizowanych w 2022 roku 
obejmować będzie poznanie potrzeb związanych z gospodaro-
waniem wodą, diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zaso-
bami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obsza-
rów wiejskich, analizę problemów oraz potencjalnych możliwo-
ści ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w za-
kresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią 
w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich.

Działania podejmowane przez WMODR z s. w Olsztynie 
w ramach projektu LPW

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z sie-
dzibą w Olsztynie zaplanował i realizuje szereg działań mają-
cych pomóc w racjonalnym gospodarowaniu zasobami wod-
nymi regionu oraz uświadamianiu społeczeństwu, jak ważne 
jest utrzymanie zasobów wodnych w dobrej kondycji zarówno 
pod względem ilościowym, ale również i jakościowym. 

W ramach projektu LPW w 2022 roku działania w zaanga-
żowanych powiatach obejmują m.in.:
q organizowanie spotkań tematycznych z ekspertami dla rol-

ników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz podmiotów 
działających na szczeblu regionalnym i lokalnym w zakre-
sie racjonalnego gospodarowania wodą. Spotkania obejmo-
wać będą następującą tematykę: 
n zasady korzystania z wód;
n upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie oszczędza-

nia wody, retencji oraz racjonalnego gospodarowania wo-
dą na wszystkich etapach produkcji rolnej;

n eksploatacji urządzeń melioracji wodnych;
n nawadniania w gospodarstwie;
n przydomowych oczyszczalni ścieków;
n dofinansowanie ze środków unijnych lub krajowych in-

westycji związanych z gospodarką wodną, 
n ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami 

pochodzenia rolniczego.
q realizację filmów promujących innowacyjne rozwiązania 

oraz dobre praktyki gospodarowania wodą w powiatach 
z udziałem przedstawicieli instytucji oraz rolników, któ-
re udostępniane będą na stronie WMODR z s. w Olsztynie 
(www.wmodr.pl);

q wykonanie badań teledetekcyjnych w gospodarstwach rol-
nych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii dronowej, 
w celu pozyskania informacji na temat stanu zasobów wod-
nych regionu;

q przeprowadzenie ankietyzacji wśród rolników i pracowni-
ków urzędów w powiatach objętych projektem, celem wstęp-
nego rozpoznania obszaru pod kątem posiadanych zasobów 
i działań związanych z gospodarką wodną;

Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW), czyli projekt tworzenia sieci kontaktów efektywnej współpracy między lokal-
nym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szcze-
gólnym uwzględnieniem rolnictwa. Docelowo LPW mają zacząć działać w każdym powiecie naszego kraju.

dr inż. Paweł Urbanowicz 
Starszy Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

kolejny etap projektu LpW
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q we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie, sporządzenie raportów końco-
wych pn. Wieloletnie Plany Działania Lokalnych Partnerstw 
ds. Wody dla 9 powiatów uczestniczących w projekcie, które 
mogą okazać się pomocne w procesie ubiegania się o środ-
ki na inwestycje z różnych źródeł zewnętrznych, w sposób 
właściwy i zgodny z oczekiwaniami mieszkańców.

Webinarium otwierające kolejny etap tworzenia LPW 

W 2022 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie kontynuuje operację two-
rzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Kolejny rok projek-
tu rozpoczął się konferencją online zatytułowaną ,,Racjonalne 
gospodarowanie wodą na obszarach wiejskich’’, która zorga-
nizowana została dnia 30 marca 2022 r. Przedsięwzięcie zre-
alizowano w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie SIR, współfi-
nansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. 

Webinarium miało na celu przedstawienie możliwie sze-
rokiemu gronu odbiorców założeń projektu tworzenia Lokal-
nych Partnerstw ds. Wody na terenie Warmii i Mazur, jako no-
wego rozwiązania mającego wpływ na wdrożenie współpracy 
w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wody w re-
gionie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostek samorządowych i na-
ukowo-badawczych, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, 

przedsiębiorcy oraz przedstawiciele podmiotów doradczych 
i innych podmiotów zainteresowanych gospodarką wodną. 

Program webinarium obejmował szereg tematów związa-
nych m.in. z przedstawieniem założeń związanych z działa-
niem LPW w przyszłej perspektywie oraz projektów wspie-
rających finansowanie inwestycji związanych z gospodarką 
wodną regionu. Podczas kolejnych prelekcji poruszono zagad-
nienia związane z nowoczesnymi systemami nawadniania go-
spodarstw rolnych, w tym z dostosowaniem gospodarstw do 
zmieniających się warunków klimatycznych, jak również me-
tod i technologii związanych z dobrymi praktykami dotyczą-
cymi racjonalnego zarządzania wodą w gospodarstwach rol-
nych. Podczas webinarium nie zabrakło prelekcji przedstawi-
ciela SIR z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego z siedzibą w Olsztynie. Dzięki niemu dowiedzieliśmy 
się o sposobie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rol-
nictwie i na obszarach wiejskich, zasadach tworzenia grup ope-
racyjnych oraz założeniach działania „Współpraca”. Wszystkie 
z poruszonych podczas spotkania tematów wpisują się w zało-
żenia Europejskiego Zielonego Ładu promującego zrównowa-
żony rozwój i dbanie o ochronę środowiska naturalnego, a tak-
że działania na rzecz przekształcania gospodarstw na bardziej 
proekologiczne.

Zachęcam do odwiedzenia strony Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie www.
wmodr.pl, na której sukcesywnie zamieszczane są materiały do-
tyczące projektu LPW oraz spoty i filmy promujące dobre prak-
tyki gospodarowania wodą na Warmii i Mazurach.

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

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

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowa-
nia grup operacyjnych na rzecz innowacji 
oraz realizacji przez te grupy projektów, któ-
rych przedmiotem jest: opracowanie i wdro-
żenie nowego lub znacznie udoskonalone-
go produktu lub nowych lub znacznie udo-
skonalonych technologii lub metod organi-
zacji lub marketingu dotyczących produk-

cji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów ob-
jętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej oraz tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia 
nr 1305/2013, lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 
ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących produkcji, 
przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych 
załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W ramach działania wspierane jest tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych EPI, zrzeszających rolników, jed-
nostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze. Uczestnikami Grup EPI mogą być także inne 
podmioty działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich np. samorządy, organizacje pozarządowe, 
związki rolnicze itp.

mgr inż. Natalia Niska 
Broker SIR

Działanie „Współpraca” w ramach programu 
rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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Realizacja działania musi prowadzić do osiągnięcia
celów szczegółowych PROW 2014-2020

dla działania Współpraca tj.:

q „Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wie-
dzy na obszarach wiejskich”;

q „Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją 
żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do 
celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wy-
ników”;
oraz jednego z celów PROW 2014-2020 tj.:

q „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospo-
darstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji go-
spodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnic-
twa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnico-
wania produkcji rolnej”;

q „Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez 
lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym po-
przez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rol-
nych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, 
grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe”.

Kto może być beneficjentem działania „Współpraca”?

Wsparcie przyznawane jest na działanie Grup Operacyjnych 
Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji (EPI). Zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia roz-
woju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Grupy Opera-
cyjne stanowią część Europejskiego partnerstwa innowacyjne-
go na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EPI-AGRI. 
Tworzone są przez podmioty zaangażowane w poszukiwanie 
i wdrażanie nowych rozwiązań, z którymi boryka się praktyka 
sektora rolno-spożywczego.

Kto może tworzyć Grupę Operacyjną EPI?

Grupa Operacyjna musi składać się co najmniej z dwóch 
różnych podmiotów należących do następujących różnych ka-
tegorii: 
n rolnicy,
n właściciele lasów, 
n jednostki naukowe (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki) oraz uczelnie (w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym), 

n przedsiębiorcy, 
n podmioty świadczące usługi doradcze. 

Podmioty uznane są za różne jeśli nie są ze sobą powiąza-
ne kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania, pomiędzy co naj-
mniej dwoma dowolnymi podmiotami wchodzącymi w skład 
Grupy Operacyjnej lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w ich imieniu, polegające na: 
n uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej jako wspól-

nik,
n posiadaniu min. 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej, 
n pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządza-

jącego, prokurenta lub pełnomocnika. 

Właściciel lasu, przedsiębiorca lub podmiot świadczący usłu-
gi doradcze, będący jednocześnie rolnikiem, musi wybrać jedną 
z kategorii, w ramach której będzie realizował zadania.

Jakie projekty mogą być realizowane
w ramach działania „Współpraca”?

Grupa Operacyjna może realizować projekty (operacje) służące:
n opracowaniu i wdrożeniu nowego lub znacznie udoskonalo-

nego produktu, objętego załącznikiem 1 do Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej lub, 

n opracowaniu i wdrożeniu nowych lub znacznie udoskonalo-
nych technologii lub metod organizacji lub marketingu doty-
czących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do ob-
rotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej. 

Wsparcie finansowe Grupy Operacyjnej 

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwa-
lifikowalnych (koszty kwalifikowalne to koszty, które mogą być 
pokryte ze środków otrzymanych na realizację projektu) oraz 
ryczałtu dotyczącego kosztów bieżących i do wysokości limitu, 
który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 wynosi 6 000 000 zł.

 

Pomoc przyznaje się w wysokości:

q 100% kosztów ogólnych – koszty te nie mogą przekroczyć 
20% wartości pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

q 100% kosztów badań – poziom pomocy wynosi 100% kwo-
ty wydatków kwalifikowalnych związanych z prowadze-
niem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdro-
żeniem przedmiotu operacji lecz uwzględnia się w wyso-
kości nieprzekraczającej łącznie 50% kwoty pomocy na da-
ną operację.

q 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
q Pomoc przyznaje się również na pokrycie kosztów bieżą-

cych – wypłacane są w formie ryczałtu w wysokości nie-
przekraczającej 20% sumy kosztów inwestycyjnych i kosz-
tów badań.

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach działania
„Współpraca” planowane jest na kwiecień 2022 r.
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Pomoc de minimis w rolnictwie i w rybo-
łówstwie to wsparcie państwa, które udziela-
ne jest producentom rolnym a które nie wy-
maga notyfikacji Komisji Europejskiej. Pomoc 
obejmuje m.in. wsparcie finansowe na różne 
cele, ulgi podatkowe oraz umorzenia wierzy-
telności w części lub w pełnej wysokości. Po-
mocy finansowej mogą udzielać m.in. agen-

cje, organy podatkowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Limit dla pomocy de minimis jest określony na trzy lata. W tym 
celu należy brać pod uwagę lata budżetowe stosowane do celów 
podatkowych. Okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły. 
Zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy 
ustalić łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu dane-
go roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżeto-
wych. Za datę przyznania pomocy de minimis należy uznać mo-
ment, w którym podmiot uzyskuje prawo przyjęcia takiej pomo-
cy zgodnie z obowiązującym, krajowym systemem prawnym. Po-
moc de minimis wyrażana jest w walucie Euro i liczona jest we-
dług średniego kursu obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu 
producentowi rolnemu to 20 tys. euro brutto na okres 3 lat po-
datkowych, tj. rok bieżący i dwa poprzedzające. Pomoc mo-
że być łączona z inną pomocą publiczną udzieloną na te same 
koszty, o ile nie spowoduje to przekroczenia maksymalnej do-
puszczalnej kwoty.

Łączna kwota pomocy de minimis przyznanej ze środków 
budżetu krajowego i budżetu jednostek samorządu terytorial-
nego przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie 
podstawowej produkcji produktów rolnych, w okresie trzech lat 
podatkowych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego 
wynoszącego dla Polski 295 932 125 euro (Obwieszczenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie 
wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty po-
mocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. M.P. 2022, poz. 92).

Uzyskanie pomocy przez producenta rolnego łączy się z ko-
niecznością złożenia wniosku oraz załączenia odpowiednich 
dokumentów instytucji udzielającej pomocy wraz z wnioskiem 
o udzielenie pomocy: 
n wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie 

oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat po-
datkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzy-
manej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu ta-
kiej pomocy w tym okresie;

n informacji dotyczących w szczególności wnioskodawcy i pro-
wadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielko-
ści i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odnie-
sieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do obję-
cia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona po-
moc de minimis.

Aby ułatwić te obliczenia oraz pozostać w zgodzie z obecną 
praktyką stosowania zasady de minimis, kwoty przyznanej po-
mocy, które nie mają formy dotacji pieniężnych, powinny być 
przeliczane na ekwiwalent dotacji brutto. Przy obliczaniu ekwi-
walentu dotacji dla przejrzystych rodzajów pomocy, innych niż 
dotacje, lub pomocy wypłacanej w kilku ratach, należy stoso-
wać rynkowe stopy procentowe obowiązujące w chwili przyzna-
wania takiej pomocy. 

Rolnicy mają możliwość korzystania z wielu programów po-
mocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, jak również inne instytucje, np. Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, izby rolnicze, oddziały Ka-
sy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, urzędy gmin. Część 
z tych programów realizowana jest jako pomoc de minimis 
w rolnictwie. Rolnicy chętnie korzystają z takiego wsparcia, dla-
tego należy pamiętać o limitach obowiązujących w pomocy de 
minimis, ponieważ ich przekroczenie spowoduje, że otrzymane 
wsparcie będzie trzeba zwrócić. 

W ramach limitu pomocy de minimis rolnikom wypłacane 
są m.in.: dopłaty do materiału siewnego, ulgi podatkowe, ulgi 
w opłacie składek do KRUS, ulgi w spłacie czynszu dzierżaw-
nego płaconego KOWR.

Zasady dotyczące sprawozdawczości zostały określone w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w spra-
wie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie 
lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomo-
cy (Dz.U. z 2017 r., poz. 120 z późn. zmianami).

Sprawozdania przesyła się bezpośrednio w Systemie Rejestra-
cji Pomocy Publicznej:
n w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu udzielenia 

pomocy – w przypadku udzielenia pomocy de minimis w rol-
nictwie, 

n za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w terminie 30 dni od 
dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym po-
moc została udzielona – w pozostałych przypadkach udzie-
lenia pomocy.

n roczną informację za dany rok kalendarzowy w terminie do 
dnia 7 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, 
w którym pomoc nie została udzielona; informację przesyła 
się na formularzu określonym w załączniku nr 2 do ww. roz-
porządzenia.

Mimo zróżnicowanych regulacji prawnych, w porównaniu 
z innymi rodzajami pomocy publicznej ta klasyfikowana jako 
de minimis jest z reguły ograniczona najmniejszą ilością wa-
runków do spełnienia.

Źródła:
- https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-publiczna-w-rolnictwie.
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwiet-
nia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowa-
niu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Dz.U., 2021, poz. 743.

Rolnicy mają możliwość korzystania z wielu programów pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również inne instytucje. Część z tych programów realizowana jest jako pomoc 
de minimis w rolnictwie.

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

pomoc de minimis w rolnictwie
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Wysokość pomocy

Pomoc finansowa na jednego benefi-
cjenta i jedno gospodarstwo wynosi mak-
symalnie 100 tys. zł, przy czym refunda-
cji podlega 50 proc. kosztów poniesionych 
na realizację inwestycji (60 proc. w przy-
padku młodego rolnika). Minimalny po-

ziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Li-
mit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łą-
czy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D „Moderni-
zacji gospodarstw rolnych”. W przypadku obszaru nawadnia-
nia w gospodarstwie brak jest możliwości składania wniosku 
przez rolników którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc 
(tzw. osoby wspólnie wnioskujące). Planowane operacje mo-
gą być realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realiza-
cji operacji i złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić nie 
później niż do 30 czerwca 2023 r.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową
w tym zakresie?

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wy-
stąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co naj-
mniej 1 ha i nie większe niż 300 ha lub prowadzący produk-
cję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wniosko-
dawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślin-
nej, o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości 
co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy po-
przedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także 
obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-

znanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obsza-
rze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości do-
danej brutto (GVA). Wnioski o przyznanie pomocy wraz z to-
warzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddzia-
łów regionalnych ARiMR (lub za pośrednictwem biura powia-
towego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miej-
scowej właściwego OR ARiMR).

Przeznaczenie pomocy finansowej

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie in-
westycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; po-
większające obszar nawadniania; jednocześnie powiększają-
ce obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instala-
cje. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budo-
wę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do pobo-
ru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowa-
dzania wody, instalacji nawadniających i systemów do stero-
wania nawadnianiem. 

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypad-
ku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczęd-
ności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku 
powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczą-
cego 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 do-
rzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać ponadto fak-
tyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwe-
stycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do 
pomiaru zużycia wody.

pomoc dla operacji realizowanych w obszarze 
nawadniania w gospodarstwie
Zgodnie z opublikowanym w dniu 9 marca 2022 r. ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020, w terminie od dnia 29 mar-
ca 2022 r. do dnia 27 maja 2022 r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych 
w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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Wnioski będą przyjmowane przez oddzia-
ły regionalne ARiMR właściwe ze względu 
na miejsce położenia gospodarstwa. Mło-
dzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł pre-
mii, w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 
120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu wa-
runków do przyznania pomocy, a drugą ra-
tę płatności – 30 tys. zł po realizacji bizne-

splanu. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwe-
stować w środki trwałe. Wsparcie można wykorzystać m.in na 
zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt, pra-
ce budowlane. 

O premię może ubiegać się młody rolnik, który:

q Jest pełnoletni i ma nie więcej niż 40 lat;
q Posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego 

wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, 
bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, w okresie do dnia 
31 sierpnia 2025 r.;

q Rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej w gospodar-
stwie o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha (wy-
jątki dotyczą niepełnoletności lub/i dziedziczenia), nie wcze-
śniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a przed 
tym okresem:
n nie posiadał gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha, 
n nie był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiąz-

kiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowa-
nych i siedzib stad tych zwierząt,

n nie wystąpił o płatności bezpośrednie, 
n nie wystąpił o pomoc finansową dla rolników w ramach pro-

gramów UE lub pomocy krajowej, 
n nie prowadził działu specjalnego produkcji rolnej.

Kryteria wyboru wniosków – uzyskanie co najmniej
8 punktów, w tym za:

n powierzchnię użytków rolnych (do 7 punktów) – w woj. 
warmińsko-mazurskim za każdy hektar 0,25 pkt. powy-
żej średniej wojewódzkiej, czyli powyżej 23,55 ha;

n kwalifikacje zawodowe – od 2 do 5 pkt; 
n inwestycję budowlaną – 3 punkty;
n udział w zorganizowanych formach współpracy produ-

centów rolnych – 1 punkt;
n przygotowywanie do sprzedaży produktów wytworzo-

nych w gospodarstwie – 1 punkt; 
n przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w go-

spodarstwie – 1 punkt;
n przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego – 

2 punkty;

n inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu – do 
5 punktów;

n różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo 
lub największą część użytków rolnych wchodzących 
w skład gospodarstwa młodego rolnika, a młodym rol-
nikiem (powyżej 15 do 25 lat – 2 punkty, a powyżej 25 
lat – 4 punkty;

n przejęcie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości 
– 3 punkty. 

Decyzja o przyznaniu pomocy wydawana będzie
z zastrzeżeniem dopełnienia wielu warunków, w tym:

q Zobowiązanie do terminowej realizacji biznesplanu, lecz nie 
później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.

q Nabycie lub wejście w posiadanie gospodarstwa i rozpoczę-
cia jako kierujący prowadzenia działalności rolniczej w ter-
minie do 9 miesięcy od doręczenia decyzji: 
n o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej po-

wierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, 
która wynosi 11,20 ha (obowiązująca również dla woj. war-
mińsko-mazurskiego), a w województwach o niższej średniej – 
co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w danym 
województwie oraz nie większej niż 300 ha;

n o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. i nie więk-
szej niż 150 tys. euro.

q Ubezpieczenie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie 
jako rolnik.

q Uzyskanie wpisu do ewidencji producentów.
q Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospo-

darstwie, najpóźniej od dnia rozpoczęcia realizacji bizne-
splanu (lub prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub księ-
gi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzo-
nej na podstawie odrębnych przepisów).

q Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
– jeżeli jest wymagane uzyskanie takiej decyzji (nowy wy-
móg obowiązujący od 2021 roku).

Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać prze-
syłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub 
złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podaw-
czej ePUAP. 

Zapraszamy zainteresowanych rolników do współpracy 
z doradcą WMODR w swojej gminie. Ważne, aby współpraca 
była również na etapie wniosku o płatności bezpośrednie, je-
żeli rolnik już prowadzi działalność rolniczą.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr

To już ostatni – ósmy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na rozpoczęcie 
samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez młodych rolników. Dotychczas we wszystkich przepro-
wadzonych naborach podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 3,27 mld zł.

mgr inż. Maria Suszko 
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„premia dla młodych roników” – ostatni nabór 
wniosków od 31 marca do 29 maja 2022 r.
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
prOW 2014-2020 do końca 2022 roku
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

1.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału pro-
dukcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych 
i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

11.03 – 31.12. 2021
3 stycznia – 30 grudnia 2022

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

10.12.2021 – 7.02.2022
– grudzień 2022

3. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospo-
darstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

31 marca – 30 czerwca 2021
marzec – kwiecień 2022

4. Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt 21 czerwca – 20 września 2021
29 marca – 27 maja 2022

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

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

wrzesień 2022

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

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

7. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”
20.10 – 30.11.2021

4 maja – 17 czerwca,
październik 2022

8.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skut-
ków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

28.09 – 26.11.2021
maj, październik 2022

9. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w go-
spodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” listopad 2022

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

29.10 – 30 12. 2020
28 lutego – 28 kwietnia 2022

11.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”:
– nabór dla zakładów przetwórczych

31 października
– 29 grudnia 2021

12. 
– nabór dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego han-
dlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności go-
spodarczej dotyczącej przetwarzania

30 listopada 2021
– 28 stycznia 2022

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

30.11.2020 – 15.02.2021
kwiecień – maj 2022

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

14. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” do 20 kwietnia 2022

15. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” do 21 kwietnia 2022

16. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

17. Działanie „Współpraca” – kolejny nabór bez krótkich łańcuchów dostaw 31 grudnia – 31 stycznia 2021
30 kwietnia – 15 czerwca 2022

18.
Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych.
Nowoczesne technologie chowu i hodowli bydła ras mięsnych do 22 kwietnia 2022

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

19. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez gru-
py producentów na rynku wewnętrznym” lipiec 2022
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OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

20. Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – premia pielęgna-
cyjna i premia zalesieniowa

15 marca – 16 maja 2022

21. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

22. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

23. Działanie „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególny-
mi ograniczeniami (ONW)”

24. Działanie „Dobrostan zwierząt”

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

22 listopada – 31 grudnia 2021
maj/czerwiec 2022

październik/listopad 2022

26.
Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”
a) wsparcie na zalesienie
b) wsparcie na zadrzewienie śródpolne

1 czerwca – 2 sierpnia 2021
1 czerwca – 31 lipca 2022

(a i b)

27. Zarządzanie zasobami wodnymi 
Terminy naborów będą

ogłaszane przez samorządy 
wojewódzkie

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

28. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt 1-31 lipca 2022
1-31 grudnia 2022

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

WAŻNE!

1. Wprowadzony okres przejściowy wydłużył implementację PROW 2014-2020 o 2 lata, co oznacza, że jeszcze 
w 2022 r. przeprowadzane są kolejne nabory wniosków na wsparcie.

W tym okresie kontynuowane jest wdrażanie większości obecnie istniejących instrumentów wsparcia oraz utworzenie 
dwóch nowych instrumentów w ramach Programu, działanie „Zarządzanie ryzykiem” oraz operacje typu „Zarządzanie 
zasobami wodnymi na gruntach rolnych” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe” (wsparciem mogą być objęte 
dodatkowo operacje z zakresu wytwarzania pasz bazujących na surowcach niemodyfikowanych genetycznie – realizowane przez duże 
przedsiębiorstwa oraz operacje z przetwórstwa i sprzedaży hurtowej roślin zielarskich).

Niektóre instrumenty wsparcia są lub będą zmodyfikowane, tak żeby skutecznie odpowiadać na potrzeby rolników, 
przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich, aby jak najefektywniej wykorzystać środki. Nowym działaniem 
jest Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2, beneficjenci nie są zobowiązani do przeprowadzania postępowania w sprawie kon-
kurencyjnego wyboru wykonawców, poprzez zamieszczanie zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza 
równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczegól-
nych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. 
Z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-
-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).

3. Rolnicy, którzy ubiegali się w 2021 roku o przyznanie premii dla młodych rolników lub o wsparcie na restruk-
turyzację małych gospodarstw i otrzymali decyzję o jej przyznaniu, powinni we współpracy z doradcą spraw-
dzić, czy muszą dostarczyć do ARiMR tzw. decyzję środowiskową. Jeżeli tak, to należy dostarczyć do ARiMR 
najpóźniej wraz z wnioskiem o wypłatę pierwszej raty płatności pomocy.
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

rOZpOrZąDZENia
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJu WSI
q z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-

wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwe-
stycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudo-
wą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwe-
stycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 285. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 8 lutego 2022 r.

q z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia progra-
mu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2022–
2024. Dz.U. z 2022 r., poz. 321. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 10 lutego 2022 r.

q z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypła-
ty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w Programie Ope-
racyjnym „Rybactwo i Morze”. Dz.U. z 2022 r., poz. 380. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 1 marca 2022 r.

q z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wy-
płaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 
działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez 
grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 391. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 
marca 2022 r.

q z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowe-
go programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella 
w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus” na 2022 r. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 413. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
18 lutego 2022 r.

q z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie 
i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 
417. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 lutego 2022 r.

q z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowe-
go programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella 
w stadach indyków rzeźnych” na lata 2022-2024. Dz.U. z 2022 
r., poz. 435. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 lute-
go 2022 r.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. 
Dz.U. z 2022 r., poz. 281

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów 
mlecznych. Dz.U. z 2022 r., poz. 381

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. z 2022 r., poz. 387.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o grupach producentów rolnych i ich związ-
kach oraz o zmianie innych ustaw. Dz.U. z 2022 r., poz. 395

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. z 2022 r., poz. 461.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw. Dz.U. z 2022 r., poz. 507.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skar-
bu Państwa. Dz.U. z 2022 r., poz. 514.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 
grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty po-
mocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające 
potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywraca-
nie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i kata-
strof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 280.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 
stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szcze-
gółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy 
oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów 
o zamówieniach publicznych. Dz.U. z 2022 r., poz. 369.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 
lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie spo-
sobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach 
dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Dz.U. z 2022 r., poz. 433.

q Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wysokości 
miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie w II kwartale 2022 r. M.P. z 2022 r., poz. 289. 
Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobo-
we i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w II kwarta-
le 2022 r. wynosi 60 zł.
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Obchody Świąt 
Wielkanocnych na-
wiązują do ostatnich 
dni z życia Jezusa 
Chrystusa. Święto to 
kończy okres Wiel-
kiego Postu i jest po-
przedzone Wielkim 

Tygodniem. Zarówno Wielki Tydzień, 
jak i same Święta Wielkanocne stanowią 
czas o bardzo bogatej obyczajowości. Ca-
ła symbolika tych świąt odwołuje się do 
triumfu Jezusa nad śmiercią oraz nadziei, 
jaką daje wszystkim wiernym.

Początkiem obchodów bezpośrednio 
związanych ze świętem Wielkiej Nocy 
jest Niedziela Palmowa. Jest to święto 
upamiętniające triumfalny wjazd Jezu-
sa z apostołami do Jerozolimy. Jezus zo-
stał przywitany przez tłumy mieszkań-
ców, którzy rzucali mu pod nogi gałąz-
ki palmowe i oliwne. Od tego momentu 
Niedziela Palmowa obchodzona jest bar-
dzo uroczyście. W liturgii tego dnia naj-
ważniejsze są dwa momenty: uroczysta 
procesja z palmami oraz czytanie Męki 
Pańskiej według jednego z trzech ewan-
gelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza. 
Poświęcone palmy wielkanocne symbo-
lizują zmartwychwstanie i nieśmiertel-
ność duszy, zwycięstwo, ale także mę-
kę oraz odkupienie. W Polsce wykony-

wanie palm wielkanocnych ma bogatą 
tradycję. Szczególnie zwyczaj ten zacho-
wał się na Kurpiach w miejscowości Ły-
se oraz na Podkarpaciu w Lipnicy Muro-
wanej, gdzie odbywają się corocznie kon-
kursy na najdłuższą i najpiękniejszą pal-
mę. Zdobione są baziami i kwiatami z bi-
buły. Po ich poświęceniu – zgodnie z lu-
dową tradycją – zatyka się je za krzyże 
i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść 
i zapewniały błogosławieństwo. Niegdyś 
wtykano także palmy na pola, aby Bóg 
strzegł zasiewów i plonów przed gradem, 
suszą i nadmiernym deszczem. W wielu 
ludowych wierzeniach gałązkom wierz-
bowym święconym w Niedzielę Palmo-
wą przypisuje się szczególne moce, ma-
ją zapewniać zdrowie ludziom i zwie-
rzętom, szczęście w rodzinie i dobrobyt.

Wielki Tydzień był i po dziś dzień po-
zostaje czasem wzmożonych przygoto-
wań do Święta Zmartwychwstania Pań-
skiego. Był i nadal jest bogaty w liczne ob-
rzędy kościelne i zwyczaje domowe. Jed-
ną z tradycji związanych z tym okresem 
są w dalszym ciągu wiosenne porządki. 
To czas upiększania wnętrz, zdobienia jaj, 
przygotowywania potraw świątecznych, 
a także udział w nabożeństwach. Szcze-
gólnie starannie angażowano się w przy-
gotowanie świątecznych smakołyków. Na 
każdym stole obowiązkowo musiało zna-

leźć się mięso. Nie mogło również za-
braknąć słodkości: makowców, strucli czy 
drożdżowych bab wielkanocnych. Malo-
wano duże ilości jaj. Jajko uważane było 
zawsze za nieodłączny atrybut Wielka-
nocy. Podczas śniadania rezurekcyjnego 
dzielono się jajkiem, życząc sobie jak naj-
lepszego zdrowia i pomyślności. Z pisan-
kami wiązało się wiele zwyczajów. Pisan-
ki były ulubionym podarunkiem wiel-
kanocnym w dowód przyjaźni, jako wy-
raz dobrych życzeń i serdecznych uczuć. 
Były i są główną dekoracją wielkanocne-
go stołu. W Wielki Czwartek w kościo-
łach odprawiano i do dziś odprawia się 
tylko jedną mszę zaczynającą Triduum 
Paschalne. Wielki Piątek to zaś czas od-
wiedzania Grobów Pańskich. W Wielką 
Sobotę święcono wszystko, co przygoto-
wane było do zjedzenia podczas świąt. 
Świeconym musieli najeść się wszyscy 
domownicy. Z upływem lat ilość spo-
żywanego święconego pokarmu mala-
ła. Jednak zawsze starano się dbać o ja-
kość i wygląd pokarmów, wśród których 
znaleźć można było chleb, jaja, wędliny. 
Także dziś nie wyobrażamy sobie koszy-
ka wielkanocnego bez tych pokarmów. 
W naszych koszykach oprócz jajek w po-
staci pisanek w różnych odsłonach, chle-
ba i wędlin, umieszczamy chrzan, ciasta 
świąteczne, a także sól i pieprz. Wyście-
łamy i nakrywamy koszyk białą serwet-
ką, przystrajając go zielonymi gałązkami 
bukszpanu lub borówki. 

Wielka Niedziela to najważniejszy 
dzień w ciągu całych świąt. Ten dzień 
jest celebracją Zmartwychwstania Chry-
stusa, które jest symbolem Jego zwycię-
stwa nad grzechem i śmiercią. W Nie-
dzielę Wielkanocną tradycyjnie zasiada-
my do uroczystego śniadania, podczas 
którego składamy sobie najlepsze życze-
nia. Zgodnie z tradycją w ten dzień spo-
żywa się żurek, jajka, baby wielkanocne 
i mazurki. Na stole wielkanocnym zna-
leźć można także baranki symbolizujące 
Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżo-
wany i zmartwychwstał. 

Wielkanoc – czas odrodzenia,
nadziei i życzliwości
Przed nami najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej – Wielkanoc. Jest to jednocześnie najstarsze święto 
chrześcijańskie, które upamiętnia Zmartwychwstanie Chrystusa.

mgr inż. Monika Hodór 
Starszy Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
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Poniedziałek Wielkanocny to drugi 
dzień świąt Zmartwychwstania Pańskie-
go. W tradycji ludowej dzień ten znany 
jest jako śmigus-dyngus albo lany ponie-
działek. To dzień obfitujący w radość, to-
warzyskie spotkania i zabawy. Dyngu-
sem nazywano kiedyś datek jakim go-
spodynie obdarowywały mężczyzn od-
wiedzjących w Poniedziałek Wielkanoc-
ny domy, składających życzenia świątecz-
ne i wygłaszających mowy i wiersze po-
święcone męce Pańskiej, a także komiczne 
parodie. Otrzymywali za to jajka, wędliny 
i pieczywo. Śmigus zaś stanowił obyczaj 

polewania się wodą w Poniedziałek Wiel-
kanocny. Stąd też wywodzi się nazwa „la-
ny poniedziałek”. Ma to raczej korzenie 
pogańskie i wiąże się z radością z powo-
du odejścia zimy, a także z obrzędami 
mającymi zapewnić urodzaj i płodność.

Zarówno Wielki Tydzień, jak i same 
święta wielkanocne stanowią czas o bar-
dzo bogatej obyczajowości, która jest 
mocno związana z obrzędami kościel-
nymi, nie brakuje w niej również elemen-
tów ludowych. Gdy mówimy o Wielka-
nocy, na myśl przychodzą nam pisanki, 

tradycyjny żurek z jajkami i białą kiełba-
są, mazurki w różnych wydaniach, bab-
ki wielkanocne, palemki, święconka, no 
i oczywiście odgrywające pierwszoplano-
wą rolę na stole wielkanocnym jajka. Bo-
gactwo tradycji kulturowych i kulinar-
nych świąt Wielkanocnych jest niezwy-
kle imponujące. Wielkanoc to czas pełen 
nadziei, otuchy i wzajemnej życzliwości. 
Święta wielkanocne sprawiają, że mamy 
czas by nacieszyć się sobą. To czas wy-
ciszenia się i spokoju. To czas refleksji 
i spotkań z bliskimi przy jednym stole.

Na te nadchodzące Święta Wielkanoc-
ne pragnę życzyć, aby przyniosły wszyst-
kim radość, spokój oraz wzajemną życzli-
wość, a także wiarę w zwycięstwo dobra 
nad złem, życia nad śmiercią, a miłości 
nad nienawiścią. Niech radość Wielkano-
cy napełni nasze serca nadzieją i pozwoli 
z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Źródła: 
- https://www.polskatradycja.pl/folklor/swieta/
wiosenne/niedziela-palmowa.html

- https://swiatrolnika.info/wiadomosci-rolni-
cze/zycie-rolnika/niedziela-wielkanocna.html

- https://www.rdc.pl/informacje/poniedzia-
lek-wielkanocny-przedluzeniem-swieta-zm
artwychwstania-jezusa-chrystusa

Konkurencja na rynku usług agroturystycznych wymusza na gospodarzach szukania nowych kanałów dotarcia do 
klientów. Takimi turystami – klientami mogą być osoby niepełnosprawne, których według danych GUS w Polsce 
w grudniu 2020 r. było 2,4 mln osób.

mgr inż. Renata Kierska 
Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

agroturystyka dla niepełnosprawnych

Uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych 
w turystyce wiejskiej 
jest niewielkie, ze 
względu na liczne ba-
riery na jakie te osoby 
napotykają. Niepełno-
sprawnością bowiem, 

określamy brak możliwości samodzielne-
go zapewnienia sobie normalnego życia 
indywidualnego i społecznego na skutek 
wrodzonego lub nabytego upośledzenia 
sprawności fizycznej lub psychicznej. Jed-
ną z najważniejszych przeszkód aktywno-
ści turystycznej są trudności natury orga-
nizacyjnej, polegającej na braku informacji 
o takich obiektach oraz brakach architek-
tonicznych obiektów nieprzygotowanych 
do przyjmowania osób o dużym stopniu 

niepełnosprawności, czyli m.in poruszają-
cych się na wózku inwalidzkim.

Turystyka osób niepełnosprawnych 
traktowana jest jako element rehabilitacji, 
dlatego też coraz więcej osób posiadają-
cych różny stopień niepełnosprawności jest 
zainteresowanych wypoczynkiem w kwa-
terze agroturystycznej, która dostosowała 
dla nich swój obiekt bądź pokój. Obiekty, 
w których odpoczywają niepełnospraw-
ni turyści, powinny spełniać wymagania 
w zakresie dostosowania obiektów do po-
trzeb osób niepełnosprawnych określone 
dla budynków zamieszkania zbiorowego 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Poniżej wy-
brane wymagania.

Dojścia i dojazdy

Do wejść do budynku mieszkalnego po-
winny być doprowadzone, utwardzone doj-
ścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy 
czym co najmniej jedno dojście powinno 
zapewniać osobom niepełnosprawnym do-
stęp do całego budynku lub tych jego części, 
z których osoby te mogą korzystać.

Miejsca postojowe
dla samochodów osobowych

q Miejsca postojowe dla samochodów, 
z których korzystają wyłącznie osoby 
niepełnosprawne, mogą być usytuowa-

Bieżące Informacje nr 4 [389]  n  Kwiecień 202250

w domu i w zagrodzie



ne w odległości nie mniejszej niż 5 m 
od okien budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego i zamieszkania zbioro-
wego oraz zbliżone bez żadnych ogra-
niczeń do innych budynków. Miejsca 
te wymagają odpowiedniego oznako-
wania.

q Stanowiska postojowe dla samocho-
dów osobowych użytkowanych przez 
osoby niepełnosprawne powinny po-
siadać wymiary: szerokość co najmniej 
3,6 m i długość 5 m.

Gromadzenie odpadów

Miejsca do gromadzenia odpadów sta-
łych przy budynkach wielorodzinnych 
powinny być dostępne dla osób niepeł-
nosprawnych.

Ogrodzenia

Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mo-
gą otwierać się na zewnątrz działki i mieć 
progów utrudniających wjazd osób nie-
pełnosprawnych na wózkach inwalidz-
kich.

Budynki i pomieszczenia

q W budynku mieszkalnym, zamieszka-
nia zbiorowego oraz użyteczności pu-
blicznej, wyposażonym w dźwigi, na-
leży zapewnić dostęp do nich i dojazd 
na wszystkie kondygnacje użytkowe 
osobom niepełnosprawnym.

q Mieszkania w budynku wielorodzin-
nym i odrębne mieszkania w budynku 
zamieszkania zbiorowego należy wy-
posażyć w instalację wejściowej sygna-
lizacji dzwonkowej, a w razie przezna-
czenia ich dla osób niepełnosprawnych 
– również w odpowiednią sygnalizację 
alarmowo-przyzywową.

q W pomieszczeniu przeznaczonym na 
zbiorowy pobyt dzieci oraz osób nie-
pełnosprawnych na grzejnikach cen-

tralnego ogrzewania należy umiesz-
czać osłony, ochraniające od bezpośred-
niego kontaktu z elementem grzejnym.

Wejścia do budynków i mieszkań

q Położenie drzwi wejściowych do bu-
dynku oraz kształt i wymiary pomiesz-
czeń wejściowych powinny umożli-
wiać dogodne warunki ruchu, w tym 
równie osobom niepełnosprawnym.

q W wejściach do budynku i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych 
mogą być zastosowane drzwi obroto-
we lub wahadłowe, pod warunkiem 
usytuowania przy nich drzwi rozwie-
ranych lub rozsuwanych, przystosowa-
nych do ruchu osób niepełnospraw-
nych, oraz spełnienia wymagań.

q Przestrzeń manewrowa na spoczni-
ku związanym z pochylnią przed wej-
ściem do budynku powinna umożli-
wiać manewrowanie wózkiem inwa-
lidzkim i otwieranie drzwi oraz mieć 
wymiary co najmniej 1,5x1,5 m.

q Przy balustradach lub ścianach przy-
ległych do pochylni, przeznaczonych 
dla ruchu osób niepełnosprawnych, na-
leży zastosować obustronne poręcze, 
umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m 
od płaszczyzny ruchu.

q Pochylnie przeznaczone dla osób nie-
pełnosprawnych powinny mieć szero-
kość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawęż-
niki o wysokości co najmniej 0,07 m 
i obustronne poręcze, przy czym od-
stęp między nimi powinien mieścić się 
w granicach od 1 m do 1,1 m.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Kabina natryskowa zamknięta, przy-
stosowana do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, które muszą korzystać z wóz-
ków inwalidzkich w trakcie kąpieli, po-
winna mieć powierzchnię nie mniejszą 
niż 2,5 m2 i szerokość co najmniej 1,5 m 
oraz być wyposażona w wentylację me-
chaniczną wywiewną.

Oferta agroturystyczna skierowana do 
osób niepełnosprawnych przynosi ko-
rzyści finansowe oraz edukacyjne. Zy-
skują zarówno kwaterodawcy jak i oso-
by wypoczywające. Zadowolony tury-
sta zareklamuje wypoczynek w danym 
miejscu i w następnym roku znów przy-
jedzie na wieś.

Grupy osób przyjeżdzające do gospo-
darstw agroturystycznych bazujących 
na zasobach gospodarstwa rolnego mają 
możliwość poznania zwierząt domowych, 
dotykania ich, głaskania. Poznają również 
rośliny, dotykają kwiaty, drzewa i krzewy, 
co w przypadku niektórych schorzeń ma 
działanie terapeutyczne, kojące.

Nieliczne gospodarstwa dla osób malu-
jących ustami czy stopami organizują ple-
nery malarskie, podczas których powstają 
przepiękne obrazy a lokalna społeczność 
bardziej rozumie niepełnosprawnych.

Agroturystyczna oferta jest bardzo bo-
gata, wszystko zależy od kreatywności 
gospodarzy oraz funduszy jakimi dyspo-
nują by urozmaicić pobyt zarówno dzieci 
jak i dorosłych.
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Wiosną, po wielu miesiącach jesienno-zimowej szarugi ciało i umysł ludzki spragniony jest zieleni. Chłoniemy zie-
leń oczami – nasycając się widokiem świeżej zielonej trawy, zbieramy nowalijki, których soczysta zieleń zachęca 
do jedzenia. Kiedy organizm spragniony jest „czegoś zielonego” warto dać mu mało lubiany i popularny „chwast” 
– mowa oczywiście o pokrzywie!

Emilia Zajączkowska 
p.o. Kierownik Zespołu Doradców w Gołdapi

pokrzywa – lek i kosmetyk z przydomowej łąki

Pokrzywa jest pospolitą rośliną, która po-
za nieprzyjemnymi doznaniami czuciowy-
mi podczas kontaktu z jej liśćmi zawiera 
w sobie wiele witamin (A i C) i soli mine-
ralnych (w tym żelazo, wapń, potas) oraz 
chlorofil. W medycynie ludowej znana jest 
z właściwości antybakteryjnych, oczyszcza-
jących i często nazywana jest naturalnym 

antybiotykiem. Dziś często sięgamy po produkty apteczne na 
różne dolegliwości zapominając, że na polu i łące mamy natu-
ralny, zapominany produkt, który można wykorzystać na wie-
le sposobów. 

Herbatka z liści pokrzywy jest produktem oczyszczającym 
organizm zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Pijąc napar 
z pokrzywy oczyszcza się krew i wzmacnia organizm, co jest 
bardzo ważne przy wielu schorzeniach – na przykład anemii, 
niedokrwistości. Można również oczyszczać naszą skórę napa-
rem z liści pokrzywy. Aby sporządzić oczyszczającą 
herbatkę należy czubatą łyżeczkę suszonego ziela za-
lać wrzątkiem, parzyć pod przykryciem około pół 
minuty, następnie odcedzić i pić co jakiś czas mały 
łyk, można również dosłodzić miodem. Aby 
oczyścić twarz, należy zamoczyć wa-
cik w naparze i przemyć twarz, 
na przykład dwa razy dzien-
nie. Herbatkę wykorzy-
stuje się również ja-
ko płukanka do wło-
sów – w tym celu na-
leży po ostatnim spłu-
kaniu włosów polać 
włosy i nie spłukiwać. Za-
bieg ten wzmacnia włosy 
i ma działanie antyłojotokowe 
– sprawia, że mniej się prze-
tłuszczają. 

Młode pędy i szczyty 
liści świetnie sprawdzą 
się do przygotowania 
wielu dań, a nawet so-
ku. Doskonale nadają 
się do przygotowania 
wielu surówek, zielo-
nych koktajli, można 
zrobić z nich zupę lub 
farsz do pierogów, laza-
nii. Przepisów z zastosowa-
niem pokrzywy wiele jest 
w starszych książkach ku-

charskich, oraz w poradnikach ziołolecznictwa. Ma ona po-
dobny smak do szpinaku więc warto stosować ją zamiennie 
w celu urozmaicenia diety. Natomiast gdy ciężko się przemóc 
by pokrzywę zjadać, to można przyrządzić z niej oczyszczają-
cą nalewkę. W tym celu należy sporą garść świeżych liści po-
krzywy zalać 0,5 l wódki i odstawić na miesiąc w słoneczne 
miejsce, najlepiej na południowy parapet, od czasu do czasu 
wstrząsnąć. Taką nalewkę można wypić w niewielkich ilościach 
ale także wykorzystać jako płukankę do włosów lub do prze-
mywania ropnych zmian skórnych.

Dodawanie pokrzywy do paszy dla zwierząt ma dla nich 
bardzo pozytywny wpływ. Hodowcy zapewniają, że konie ma-
ją piękną sierść, krowy dają lepsze mleko a kury i króliki cie-
szą się dobrą kondycją i zdrowiem. 

Pokrzywę należy zbierać wio-
sną, szczególnie do 24 czerwca – 
czyli tradycyjnej pełni słonecznej 

do której najlepiej zbierać zioła. Naj-
lepiej zbierać ją przed pełnią księ-
życa – wtedy, według tradycji ludo-
wej jej moc będzie największa. War-
to docenić lecznicze właściwości te-

go pospolitego chwastu i cieszyć się 
nim na zdrowie!

Źródła:
- „Przewodnik ziołolecznictwa ludowego” Autor: 

Eugeniusz Kuźniewski
- „Wiedza lecznicza św hildegardy z bingen od 

a do z” Autor: Strehlow Wighard
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
n Sprzedam ciągnik Ursus 1614 rok 1993 stan bdb., cią-

gnik zetor 16245 rok 1997 przyczepa hw8011 wywrotka 
ładowność 10 ton przyczepa tandem wywrotka ładow-
ność 12 ton, agregat talerzowy uprawowo siewny Vader-
stadt rapid szer. 4 metry z nawozem rok 2005, opryski-
wacz ciągany pojemność 2500 litrów i 4000 litrów, ła-
dowarkę teleskopową Merlo rok 2007, prasę do balotów 
Sipma 120x120 rok produkcji 2013, czyszczalnię Petkus. 
Tel. 500 419 229.

n Sprzedam łubin słodki i gorzki czyszczony w workach Big 
Bag. Tel. 500 419 229.

n Sprzedam ciągnik rolniczy Zetor 16245 rok prod. 1997, ciągnik 
rolniczy Ursus 1634 rok produkcji 1996, ciągnik rolniczy Ur-
sus 1614 rok prod. 1993, opryskiwacz ciągany pojemność 2000 l, 
szerokość 18 m, opryskiwacz ciągany pojemność 4000l, szero-
kość 24 m, ładowarka teleskopowa Merlo rok prod. 2007 wy-
sokość 7 m, agregat uprawowo siewny Vaderstad Rapid tale-
rzowy z nawozem, szerokość 4 m, rok prod. 2005, przyczepa 
tandem wywrotka Vaia ładowność 12 t, wywrot do tyłu. Tel. 
500 419 229.

n Sprzedam haki do wędzenia wędlin wykonane ze stali nierdzew-
nej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Tel. 508 908 069.

n Sprzedam jałówkę rasy Galloway wysokocielną, termin wycie-
lenia 4.11.2021 r. Tel. 604 194 791

n Sprzedam czyszczalnię nasion dokładnego czyszczenia produk-
cji niemieckiej Petkus K-531 Gigant z sitami (30 szt. w cenie 70 
zł/szt, sita w dobrym stanie) oraz instrukcją obsługi czyszczal-
ni, możliwy transport, cena 6600 zł (mała negocjacja) woj. dol-
nośląskie, gmina Żmigród. Tel. 668 793 926.

n Sprzedam prasę do bel (produkcja WARFAMA), pług pię-
cioskibowy, Cyklop, rozrzutnik czteroosiowy, przetrząsar-
ko-zgrabiarki siedmiorzędowe, przyczepę 4,5 tonową, przy-
czepę 6 tonową. Gamerki Wielkie, gm. Jonkowo, pow. olsz-
tyński. Tel 660 997 614.

n Sprzedam brony pięciopolowe, lej nawozowy, pług 2-skibowy, 
kultywator sprężynowy. Tel. 665 860 868.

n Sprzedam ziemie rolną-40 ha z zabudowaniami: dom, obora, 
stodoła, świniarnia, wiata, silosy-2szt. Tel. 506 406 035.

n Sprzedam gęsi tuluskie ze stad zachowawczych. Tel. 604 194 791.
n Sprzedam wycinak do kiszonki, noże ruchome w 100% spraw-

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

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

ścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
n Gospodarstwo rolne w m. Wodukajmy (gm. Sępopol) o pow. 

12 ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdują się: 
dom 1-rodzinny parterowy z poddaszem użytkowym (72 m2), 
obora (253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42 m2). Ist-
nieje możliwość kupna samego siedliska (budynki) usytuowane 
na pow. gruntów od 0,90 ha do 1,36 ha (jedna bądź dwie dział-
ki ewidencyjne) lub samej ziemi ornej w jednym kawałku 9,9 ha 
(2 działki ewidencyjne). Tel. 508 323 512.

n Siewnik zbożowy AGROMET KUTNO POZNANIAK 6 rok 
prod. 1988. Przyczepa samozbierająca MIROSŁAWIEC duża 
rok prod. 1987. Pow. bartoszycki gm. Górowo Iławeckie. Tel. 
516 063 227.

n Ciągnik PONAR 82A, rok pr. 2004 r., 3600Mth, z TUREM bez 
osprzętu, zarejestrowany, ubezpieczony, pierwszy właściciel, 
cena 51.000 zł. Tel. 513 447 485.

n Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzętu 
I wł. Stan bdb kupiony w kraju u dealera pełny serwis doku-
mentacja opony oryginał przód 70% tył 90% szerokie ogumie-
nie komplet obciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap. 
Tel. 600 096 165.

n Dużą przyczepę kempingową dwuosiową, ciągnik Same Anta-
res II 130 KM Turbo. Rok produkcji 2000. Ciągnik cały w ory-
ginale, sprawny. Stan bardzo dobry. Tel. 512 479 979.

n Rozrzutnik obornika 2-osiowy; siewnik do nawozów Piast (olejak); 
śrutownik bijakowy; ciągnik Zetor 6-cylindrowy z przednim na-
pędem; pług Kwerneland 4-skibowy; kosiarkę rotacyjną; żmijkę 
do zboża-4 metry lub dmucharkę do zboża; 2 przyczepy 3,5 to-
nowe do zboża; kombajn Bizon na szerokich kołach; owijarkę do 
balotów. Tel. 55 244 81 89 (dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.

n Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zare-
jestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zare-
jestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwu-
osiową, dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.

n Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (sprawną) – 
cena 22 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka. Tel. 600 797 360.

n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt do 

ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polo-
we, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator oraz kopacz-
kę gwiaździstą 1-rzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.

n Ciągnik Pronar 1221 A, rok prod. 2006, klimatyzacja, przedni 
tuz, 1400 MTG, stan idealny. Agregat uprawowo-siewny UNIA 
Grudziądz, szerokość robocza 3 m, stan idealny. Gmina Dobre 
Miasto. Tel. 698 489 990.

kUpiĘ:
n Kupię czyszczalnię Petkus każdy stan, suszarnię do zboża 

przewoźną każdy stan, ciągnik kirowiec, kosiarkę samobież-
ną pokosówkę Fortschritt każdy stan, hedery do pokosów-
ki. Tel 533 755 977.

n Kupię czyszczalnię do zboża Petkus, stan obojętny oraz suszar-
nię do zboża przewoźną, kosiarkę pokosową Fortschritt E303/
E302. Tel 500 419 229.

n Kupię ciągnik rolniczy Ursus, Zetor lub MTZ z napędem może 
być do remontu i rozsiewacz wapna RCW 507712354. Tel. 507 
712 354, Orneta.

n Kupię ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do ku-
kurydzy, rozsiewacz nawozu. Tel. 728 032 907.

n Kupię prasę kostkującą, gm. Świątki. Tel. 516 168 355.
n Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsie-

wacz nawozu Brzeg, Amazone 1600l, sadzarkę talerzową do 
ziemniaków i kosiarko-rozdrabniacz. Tel. 795 807 728.

n Kupię Bizon Rekord – BF, Claas, sortownik do ziemniaków, 
pług obrotowy Kverneland, Famarol, siewnik lub agregat siew-
ny, opryskiwacz ciągany na kołach Pilmet. Tel. 511 924 809.

n Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formow-
nicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.

n Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siew-
nik zbożowy, ciągnik Zetor i przyczepę Pronar. Tel. 790 318 118.

n Rozsiewacz Amazone, pług Kverneland Amarol 4-skibowy, 
opryskiwacz Pilmet ciągany od 2-2,5 tys. l i kosiarkę bijakową. 
Tel. 511 924 809.

n Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ur-
sus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.

n Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540 
lub Ursus 1224. Rozsiewacz do nawozów i przyczepę rolniczą. 
Pług Famarol wahadłowy lub pług obrotowy. Tel. 511 907 139.
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Adresy Zespołów Doradców:
 

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

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

n	DziałDOWO, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. (23) 696 19 75 

n	elBląg, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36

•  Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n	ełk, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n	giżyckO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n	gOłDap, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n	iłaWa, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73

•  Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22 

n	kętRzyn, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem),

tel. (89) 751 30 93

n	liDzBaRk WaRMiński, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

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

n	nOWe MiastO luBaWskie, ul. Jagiellońska 24d,  
tel. (56) 474 21 88

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

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

n	Olsztyn 

•  Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n	OstRóDa, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24

•  Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n	pisz, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n	szczytnO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n	WęgORzeWO, Plac Wolności 1B , tel. (87) 427 12 21

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2022 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 000 zł netto

   n  IV str. – 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

			n  format A4 – 800 zł netto

			n  format 1/2 A4 – 500 zł netto

			n  format 1/4 A4 – 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 – 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

			n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 500 zł netto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto 

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto

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

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

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 30 kwietnia 2022 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

krZYŻÓWka
1. Karciana gra
2. Nazywana naturalnym antybiotykiem
3. Gatunek ogórka
4. Wytarty frazes
5. Największy ssak europejski
6. Forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich
7. Dopalająca się resztka świecy
8. Obraz następczy
9. „Cwany” drapieżnik
10. Czynnik chorobotwórczy
11. Pomysłodawca konia trojańskiego
12. Zbiór zasad, ustaw
13. Dociska nasiona do gleby
14. Śmigus…
15. Seminarium internetowe
16. Jeden z ewangelistów
17. Unowocześnienie, ulepszenie
18. Wielkanocny deser
19. Stary dzik
20. Kit pszczeli
21. Także Białowieska
22. Szyje i naprawia futra i odzież ze skóry
23. Symbol Wielkanocy

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7. 
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.



REKLAMUJ SIĘ
U NAS!!!

Cennik reklam
Reklama na okładce kolor:
• II, III str.    – 1 230 zł
• IV str.     – 1 476 zł

Reklama wewnątrz kolor:
• format A4    – 984 zł
• format 1/2 A4   – 615 zł
• format 1/4 A4   – 492 zł

Artykuł sponsorowany: format A4 kolor – 738 zł netto

Ceny reklam zawierają podatek VAT

Treść reklam wraz ze zleceniem i danymi do wystawienia faktury VAT należy przesłać  
do 15 dnia miesiąca poprzedzającego emisję reklamy. 

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.

Zachęcamy rolników do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń drobnych!!!



XII Wiosenne 
Targi Ogrodnicze
„Pamiętajcie o ogrodach”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza na

W PROGRAMIE TARGÓW PREZENTACJA:

Honorowy Patronat

n roślin i artykułów szkółkarskich
n maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej
n zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów
n  instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
n żywności naturalnej i rękodzielnictwa
n instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa 

Ponadto:
n	przegląd	ogierów	zimnokrwistych	kryjących	w	sezonie	2022
n	przegląd	zwierząt	gospodarskich,	w	tym:	 
alpaki,	owce,	gołębie	rasowe,	ptactwo	ozdobne

n	skąd	się	bierze	mleko?	Pokaz	ręcznego	doju	krowy
n	przejazdy	bryczkami,	przejażdżki	na	kucykach

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Henryk Kowalczyk

23-24 kwietnia 2022 r.
Olsztyn, ul. Jagiellońska 91


