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Już dziś odwiedź Warmińsko-Mazurski e-Bazarek !!!
www.warminskomazurskiebazarek.pl

www.bazarek.wmodr.pl

Warmińsko-Mazurski e-Bazarek to miejsce w którym 
znajdziesz producentów rolnych z województwa war-
mińsko-mazurskiego oraz zawsze świeże i najwyższej 
jakości produkty rolne.  

Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest całkowicie  
bezpłatne! 

Dzięki e-bazarkowi można:
• bezpłatnie zarejestrować swoje ogłoszenie,
• uzyskać darmową promocję,
• znaleźć ciekawe oferty - nie tylko ze swojego województwa,
• ułatwić sprzedaż swoich towarów,
• kupić produkty w cenach producenta, bez marży.
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kompera, grul, kartofel, perka
W 1567 r. hiszpańscy żeglarze sprowadzili do Europy złoto Inków. 
Tak był nazywany i traktowany ziemniak przez starożytnych miesz-
kańców Peru.

tworzenie lokalnych partnerstw ds. Wody 
(Lpw) w 2021 roku na warmii i mazurach
Lokalne Partnerstwa ds. Wody mają przyczynić się do poznania zaso-
bów wodnych regionu oraz oszacowania potrzeb związanych z wodą 
wykorzystywaną na cele produkcyjne i bytowe.
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rząd nie zapomina o potrzebujących

Wrażliwość na innych jest polem do naszej wspólnej odpo-
wiedzialności, zwłaszcza, że nikt nie wie, jakie trudności mo-
gą go w życiu spotkać. Wielokrotnie ubóstwo nie jest zawinio-
ne, a wynika z choroby lub jest konsekwencją wypadku bądź 
nieszczęśliwego zbiegu wydarzeń. 

Urzędy wojewódzkie, realizujące w terenie politykę rządu, 
mają aktywny udział w redystrybucji dóbr, której celem jest 
zrównoważony rozwój społeczny. Właśnie rozstrzygnięty został 
konkurs Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla podmiotów 
zajmujących się pomocą osobom bezdomnym i zagrożonym 
bezdomnością. Organizacje z naszego województwa na reali-
zację 13 zadań otrzymały dotację w łącznej kwocie 591 320 zł. 
W najtrudniejszym dla bezdomnych okresie roku, czyli w se-
zonie zimowym, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego obsługuje całodobową bezpłatną infolinię 800 165 320 
dedykowaną tym osobom. 

Warmińsko-Mazurski Oddział PFRON ogłosił program po-
mocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyni-
ku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych choroba-
mi zakaźnymi. Nabór wniosków trwa do 2 listopada br. Jego 
adresatami są samorządy powiatowe i gminne, które w związ-
ku z sytuacją epidemiczną uruchomiły dodatkowe wsparcie 
dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Wsparcie fi-
nansowe może dotyczyć między innymi: świadczenia pomo-
cy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny 
osoby z niepełnosprawnością, transportu, dostarczania oso-
bom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych 
oraz innych artykułów pierwszej potrzeby, organizacji opie-
ki domowej bądź aktywności w celu poprawy kondycji osób 
niepełnosprawnych.

Od przyszłego roku wystartuje program rozwoju rodzin-
nych domów pomocy, skierowany do gmin wiejskich, miej-
sko-wiejskich oraz miejskich. Z uwagi na procesy demograficz-
ne związane ze starzeniem się społeczeństwa istnieje potrzeba 

tworzenia rodzinnych form wsparcia dla osób, które wymaga-
ją opieki ze względu na wiek lub niepełnosprawność, bez ko-
nieczności przebywania w domu pomocy społecznej. Samorzą-
dy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie no-
wych domów oraz dopłaty do pobytu podopiecznych. 

W roku 2022 ruszy również kolejna edycja programu „Opie-
ka wytchnieniowa”, którego celem jest pomoc osobom spra-
wującym codzienną opiekę nad osobą z niepełnosprawnością 
poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapew-
nienie czasowego zastępstwa. 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, obok co-
dziennego wsparcia, potrzebują one również możliwości nie-
zależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na mia-
rę własnych potrzeb i aspiracji. W związku z tym trwa nabór 
wniosków w ramach programu „Centra opiekuńczo-miesz-
kalne”, kierowanego do gmin i powiatów, które zapewnią 
usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla do-
rosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności. 

Kończy się nabór wniosków do przyszłorocznej edycji pro-
gramu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Jego ce-
lem jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. 
Chodzi tu m.in. o pomoc podczas wizyty w urzędzie czy umoż-
liwienie udziału w wydarzeniach kulturalnych. 

W ciągu najbliższych trzech lat aż miliard złotych zostanie 
przeznaczony na wsparcie pod nazwą „Samodzielność – Ak-
tywność – Mobilność”. Program ten ma za zadanie zapew-
nić możliwości niezależnego samodzielnego życia osobom ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności. Zakłada on m.in.: za-
kup specjalnych środków transportu czy rozwój mieszkalnic-
twa wspomaganego, ale też zwiększenie ilości placówek, któ-
re zajmują się aktywizacją zawodową osób z najwyższym stop-
niem niepełnosprawności.

Pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie będącemu w potrzebie, czasem permanentnej, jest jedną z najpiękniej-
szych postaw humanistycznych, której filarami są zasady cywilizacji chrześcijańskiej. Udzielanie solidarnego wspar-
cia słabszym jest również zadaniem społeczeństwa, organizacji pozarządowych, a także władz samorządowych 
i centralnych. 

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
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z życia WMODR

| Zapraszamy do udziału w spotkaniach 
informacyjno-szkoleniowych organi-
zowanych przez WMODR w listopa-
dzie i grudniu br.:

n 10 listopada, webinarium pn. „Rozwią-
zania technologiczne z zakresu zbio-
ru roślin i przechowywania plonów 
z uwzględnieniem metod ograniczania 
ryzyka rozprzestrzeniania się agrofagów 

kwarantannowych ziemniaka”, organizator: Piotr Michnie-
wicz, tel. 695 550 979.

n 23 listopada, konferencja stacjonarno-internetowa pn. „Inten-
syfikacja w rolnictwie ekologicznym”, siedziba WMODR 
w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, organizator: Małgo-
rzata Razminas, tel. 695 990 243.

n 25 listopada, konferencja stacjonarna pn. „Aktualne proble-
my w uprawie zbóż”, siedziba WMODR w Olsztynie przy 
ul. Jagiellońskiej 91, organizator: Agnieszka Sołtysiak, tel. 665 
891 386.

n 1 grudnia, konferencja stacjonarna pn. „Dobrostan zwie-
rząt. Współczesne wyzwania w chowie i hodowli”, siedzi-
ba WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, organi-
zator: dr Rodian Pawłowski, tel. 695 550 460

n 2 grudnia, konferencja stacjonarna pn. „Pierwsze efekty 
w hodowli koni zimnokrwistych w typie ardeńskim w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim”, siedziba WMODR 
w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, organizator: Jerzy Ban-
cewicz, tel. 697 632 064.

n 8 grudnia, webinarium podsumowujące operację powołania 
i funkcjonowania Lokalnych Partnerstw ds. Wody, organi-
zator: dr Paweł Urbanowicz, tel. 665 895 606.
Spotkania stacjonarne odbędą się w zaplanowanej formule, o ile 

sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli.

| Szkolenia organizowane przez Powiatowe Zespoły Do-
radztwa Rolniczego
Harmonogramy szkoleń dostępne są na www.wmodr.pl oraz 

w aplikacji „ODR Olsztyn” na telefony komórkowe. Informacje 
o planowanych szkoleniach i pokazach można uzyskać u każ-
dego Doradcy Gminnego. Ośrodek proponuje szkolenia o te-
matyce dotyczącej, m.in.: integrowanej ochrony roślin, rolnic-
twa ekologicznego, żywienia bydła mlecznego, bieżących in-
formacji o działaniach PROW na lata 2014-2020, rachunkowo-
ści rolnej, sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu deta-
licznego.

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 po-
kazywanie rozwiązań aktualnych i realnych. W gospodar-
stwie demonstracyjnym rolnicy mają możliwość poczynie-
nia obserwacji, porównania ze swoimi sposobami gospoda-
rowania, a także wymiany doświadczeń. Tworzona aktualnie 

strona internetowa – www.gospodarstwademonstracyjne.cdr.gov.
pl – stanowić będzie wykaz gospodarstw wraz z ich charak-
terystyką. Taka baza ułatwi kontakty oraz pozwoli jednost-
kom doradztwa rolniczego realizować zadania upowszech-
nieniowe, szkoleniowe i informacyjne w sposób synergicz-
ny. Koordynatorem sieci na województwo warmińsko-mazur-
skie jest dr Rodian Pawłowski, tel. 695 550 460. Zapraszamy 
właścicieli gospodarstw zainteresowanych udziałem w sie-
ci do współpracy.

n Lokalne Partnerstwa ds. Wody
WMODR, przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 
od 2020 roku realizuje koncepcję tworzenia na terenie wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego Lokalnych Partnerstw 
Wodnych (LPW). Podjęta inicjatywa LPW ma na celu zwięk-
szenie roli lokalnych społeczności w rozwiązywaniu proble-
mów dotyczących planowania inwestycji i zarządzania wo-
dą oraz zacieśnienie współpracy wszystkich podmiotów dzia-
łających, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym 
w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą ze szczegól-
nym uwzględnieniem potrzeb obszarów wiejskich i rolnic-
twa. Pierwsze, pilotażowe, partnerstwo powstało w 2020 roku 
na terenie powiatu braniewskiego. W roku bieżącym partner-
stwa zawiązały się w 9 powiatach. W roku 2022 powstanie 9 
partnerstw w pozostałych powiatach naszego województwa. 
Wojewódzkim koordynatorem partnerstw jest dr Paweł Urba-
nowicz, tel. 665 895 606.

| Współpraca WMODR ze szkołami branżowymi woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego
W dniu 19 października Dyrekcja WMODR spotkała się 

z Dyrektorami szkół branżowych z województwa warmiń-
sko-mazurskiego kształcących w zawodach, dla których mini-
strem właściwym jest minister ds. rolnictwa, rozwoju wsi i ryn-
ków rolnych. Było to spotkanie inicjujące cykl rozmów nt. ob-
szarów współpracy, zwiększenia symbiotycznego udziału we 
wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich, prowadzenia działań mających na celu transfer wie-
dzy, w tym szczególnie poprzez przedstawianie dobrych prak-
tyk oraz wzrostu świadomości i podniesienia poziomu wiedzy 
uczniów w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich.

z życia wmodr
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Dotacje konkursowe na „Warmińsko-Ma-
zurski Mechanizm Wsparcia Systemu Mo-
nitoringu Suszy Rolniczej” uruchomione zo-
stały w tym roku po raz pierwszy w histo-
rii samorządu województwa. Ideą konkur-
su jest zagęszczenie sieci stacji meteorolo-
gicznych na terenie całego regionu. Pozyski-
wane z nich dane poza bieżącym wykorzy-

staniem lokalnym, będą stanowiły uzupełnienie krajowej sieci 
stacji meteorologicznych, które pracują w Systemie Monitorin-
gu Suszy Rolniczej. Obsługiwany jest on przez Instytut Upra-
wy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Ba-
dawczego w Puławach.

– To jest pilotażowy program i nasza wspólna praca, dlatego bar-
dzo dziękuję za zaangażowanie – mówił podczas podpisywania 
umów Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Za-
kładamy, by w niedalekiej przyszłości podobne stacje funkcjonowa-
ły w każdym powiecie, choć już teraz w niektórych lokalizacjach wy-
stępują po dwa urządzenia. Wszystko z myślą o prowadzonej na na-
szych terenach działalności rolniczej. Specjalistyczne pomiary i ob-
serwacje pozwolą na rzetelną ocenę aktualnego zagrożenia. A w ra-
zie klęsk żywiołowych, których przecież w dzisiejszych czasach nie 
brakuje, będą pomocne w przypadku starania się o odszkodowania.

Zadaniem monitorowania suszy rolniczej jest wskazanie ob-
szarów, na których występują straty w uprawach. Według usta-
wy susza oznacza szkody spowodowane wystąpieniem w do-
wolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do 30 wrze-
śnia danego roku.

Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce prowadzony jest dla 
grup i gatunków roślin: zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy 
na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziem-
niaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw grunto-

wych, drzew owocowych, krzewów owocowych, truskawek, 
roślin strączkowych.

Opracowany System zawiera aplikacje komputerowe inte-
grujące dane meteorologiczne, potrzebne do obliczenia klima-
tycznego bilansu wodnego (KBW) oraz dane z cyfrowej mapy 
glebowo-rolniczej, obrazującej przestrzenne zróżnicowanie re-
tencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb. Przy wy-
znaczaniu obszarów zagrożonych suszą rolniczą dla poszcze-
gólnych upraw w SMSR uwzględniane są dwa czynniki: wa-
runki pogodowe i podatność gleb na suszę.

Dzięki pilotażowi finansowe wsparcie było skierowane do 
samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz powia-
tów (za wyjątkiem miast na prawach powiatu).

W województwie warmińsko-mazurskim powstaną stacje 
meteorologiczne w Kurzętniku (powiat nowomiejski), Księ-
żym Dworze (gmina Działdowo), Zabłociu Kanigowskim (po-
wiat nidzicki) oraz Świętochowie (gmina Braniewo). Obecnie 
w regionie stacje meteo działające w SMSR IUNG funkcjonu-
ją w Rybnie (powiat działdowski), Szkotowie (powiat nidzicki), 
Komorowie (powiat piski) oraz Głotowie (powiat olsztyński).

– Według założeń nowe stacje muszą powstać do końca 2021 ro-
ku – tłumaczy Marcin Paliński, starosta nidzicki. – Dotacja na 
zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urzą-
dzeniem ogródka meteorologicznego nie mogła przekroczyć kwoty 50 
tys. zł. Stacje powstały głównie z myślą o rolnikach, choć przecież ze 
szczegółowych i specjalistycznych pomiarów będzie można korzystać 
także do innych celów.

W 2021 roku na „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wspar-
cia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej” samorząd woje-
wództwa przeznaczył kwotę 200 tys. zł.

Samorząd województwa z czterema samorządami lokalnymi podpisał umowy na uruchomienie stacji meteorolo-
gicznych na terenie województwa.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Finansujemy monitoring suszy na warmii i mazurach
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Podstawowym zadaniem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jest wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej w Polsce 
przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzy-
stania nabytej ziemi na cele rolnicze. Jeden ze sposobów nabycia nieruchomości rolnej odbywa się w wyniku przepro-
wadzenia postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego.

dr Marcin Kazimierczuk 
Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

nabywanie nieruchomości rolnych
na podstawie licytacji komorniczych

Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustro-
ju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1655 
z późn. zm., dalej „UKUR”), nabywcą nie-
ruchomości rolnej może być wyłącznie rol-
nik indywidualny, chyba że ustawa stano-
wi inaczej. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 
UKUR za rolnika indywidualnego uważa 

się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wie-
czystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nierucho-
mości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych 
nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz 
co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze któ-
rej jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres 
osobiście to gospodarstwo.

Oczywiście zapisy ustawy pozwalają na pewne odstępstwa 
od tej reguły. Jednym z nich jest możliwość nabycia nierucho-
mości rolnej o powierzchni mniejszej niż jeden hektar. Kolej-
nym odstępstwem jest nabycie nieruchomości rolnej w wyni-
ku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego lub upa-
dłościowego. W tym ostatnim przypadku aby przystąpić do li-
cytacji wystarczy spełnić warunki określone w obwieszcze-
niu o licytacji. Należy jednak pamiętać, że w przypadku licy-
tacji komorniczej dokumentem potwierdzającym nabycie nie-
ruchomości jest postanowienie o przysądzeniu prawa własno-
ści z adnotacją o uprawomocnieniu się postanowienia. Ponie-
waż nabycie takie następuje w wyniku orzeczenia sądu, orga-
nu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu 
egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępo-

waniu egzekucyjnym, to zgodnie z art. 4 ust. 1 UKUR Krajo-
wemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz 
Skarbu Państwa będzie przysługiwało prawo nabycia tej nie-
ruchomości, które KOWR będzie mógł wykonać w ciągu mie-
siąca od skutecznego zawiadomienia.

Należy również zaznaczyć, że o ile w większości przypad-
ków o nabyciu nieruchomości, w wyniku zawarcia innej umo-
wy niż umowa sprzedaży, zawiadomić KOWR powinien na-
bywca nieruchomości, to w przypadku orzeczenia sądu, orga-
nu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu 
egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postę-
powaniu egzekucyjnym, zawiadomienia zgodnie z art. 4 ust. 
5 pkt 1 lit. b dokonuje sąd, organ administracji publicznej lub 
organ egzekucyjny. Do ww. zawiadomienia, obok dokumen-
tu potwierdzającego nabycie nieruchomości rolnej, dołącza się 
zgodnie z art. 4 ust. 5 pkt 2 UKUR wypisy z ewidencji grun-
tów i budynków dla wszystkich działek będących przedmio-
tem nabycia. Zawiadomienie o nabyciu nieruchomości rolnej 
wraz z ww. wypisami z ewidencji gruntów należy przesłać do 
Oddziału Terenowego KOWR, właściwego ze względu na miej-
sce położenia danej nieruchomości rolnej.

Nie w każdym jednak przypadku nabycia nieruchomości 
rolnej KOWR przysługuje powyższe uprawnienie. Ustawo-
dawca w art. 4 ust. 4 ww. ustawy określił przypadki, w któ-
rych KOWR nie przysługuje prawo nabycia nieruchomości 
rolnej. W przypadku nabycia nieruchomości rolnej w wy-
niku ww. czynności warto zbadać, czy jako nabywca nie 
spełniamy któregoś z wskazanych w przywołanym przepi-
sie wyjątków.
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Od 21 czerwca do 20 września 2021 r. Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa przeprowadziła nabór wniosków na 
operacje typu „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. 
Nabór dotyczył wszystkich pięciu obsza-
rów wsparcia, a więc rozwoju produkcji 

prosiąt (obszar A), rozwoju produkcji mleka krowiego (obszar 
B), rozwoju produkcji bydła mięsnego (obszar C), związanego 
z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem inno-
wacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej 
produktu (obszar D), oraz w obszarze nawadniania (obszar E). 

Do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR wpłynęło 719 wniosków, które aktualnie są wprowa-
dzane do systemu informatycznego i oczekują na opubliko-
wanie listy rankingowej. Warto tylko zauważyć, że do tej po-
ry Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny wypłacił pomoc 
w ramach tego działania dla niemal 1700 beneficjentów na kwo-
tę ponad 330 milionów złotych.

Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 
jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywioło-
wych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Po-
trwa on do 26 listopada 2021 r. W ramach tego poddziałania 
wsparcie mogą uzyskać producenci trzody chlewnej, chcący 
zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomo-
rem świń, oraz spółki wodne realizujące operacje dotyczące za-
opatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych słu-
żących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, 
podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym 
przez powódź lub deszcz nawalny. Warmińsko-Mazurski Od-
dział Regionalny ARiMR jak dotąd zawarł 405 umów na kwotę 
ponad 32 milionów złotych. W ramach PROW 20214-2020 Od-
dział wypłacił już pomoc dla 161 beneficjentów na kwotę po-
nad 16 milionów złotych.

W listopadzie zaplanowano kolejny, już czwarty nabór 
wniosków na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochro-
nę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie in-
westycji w gospodarstwach rolnych”. Pomoc jest skierowana 
do rolników, którzy chcą dostosować swoje gospodarstwa do 
wymagań określonych w „Programie działań mających na ce-
lu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzą-
cymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanie-

czyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania na-
wozów naturalnych, oraz kiszonek – w przypadku młodych 
rolników, jak również wyposażyć swoje gospodarstwa w no-
we maszyny i urządzenia do aplikacji nawozów naturalnych 
płynnych. W Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym 
ARiMR dotychczas zawarto 316 umów w ramach tego pod-
działania na kwotę ponad 23 milionów złotych, natomiast po-
moc wypłacono dla 138 gospodarstw i łącznie wynosi ona po-
nad 10 milionów złotych.

Podmioty wykonujące działalność w zakresie przetwarza-
nia lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w dniach 
od 31 października do 29 listopada 2021 r. mogą ubiegać się 
o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwesty-
cji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich roz-
wój”. Ze względu na zakres zmian wprowadzanych do PROW 
2014-2020 oraz ograniczony budżet poddziałania w tzw. okre-
sie przejściowym Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2022, niniej-
szy nabór wniosków kierowany jest do przedsiębiorców pro-
wadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie 
surowców niemodyfikowanych genetycznie (dotyczy mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw du-
żych), oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w za-
kresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowa-
dzany sektor). W ramach PROW 2014-2020 pomoc otrzymało 
już 29 warmińsko-mazurskich przetwórców na kwotę ponad 
55 milionów złotych.

Warto jeszcze wspomnieć o trwającym nieprzerwanie od 
11 marca do 31 grudnia 2021 r. naborze wniosków na operacje 
typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ra-
mach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie grun-
tów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej znisz-
czonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych i katastrof”. Pomoc mogą otrzymać rolnicy, któ-
rzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami 
żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 
Wsparcie takie może być związane z odtworzeniem zniszczo-
nych składników gospodarstwa, bądź z odtworzeniem poten-
cjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwe-
stycji niezwiązanej z produkcją świń. Wsparcie to nie cieszy się 
zbyt wielkim powodzeniem wśród rolników z województwa 
warmińsko-mazurskiego, gdyż jak dotąd Oddział Regionalny 
wypłacił pomoc w ramach tego poddziałania dla 4 rolników 
w kwocie niemal 900 tysięcy złotych, jednak w obecnej sytu-
acji rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, war-
to zastanowić się nad zmianą profilu produkcji rolnej na ta-
ki, który nie jest narażony na niespodziewany nakaz zaprze-
stania działalności.

wsparcie działań inwestycyjnych
– aktualne nabory wniosków w arimr
Druga połowa bieżącego roku upływa pod znakiem wielu naborów z działań inwestycyjnych w ramach Programu 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To już ostatnie nabory z tego Programu, z których można otrzymać pomoc na 
rozwój lub utrzymanie produkcji rolnej w gospodarstwie, jak również na przetwarzanie produktów rolnych..

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Bydło mleczne zostało udomowione jako jedne z pierwszych. Od tysięcy lat dostarczało ludzkości mięsa, tłuszczu i mle-
ka. Ze skór, rogów, kopyt i kości tych zwierząt wytwarzano odzież i podstawowe narzędzia.

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

bydło mleczne w gospodarstwie rolnym

Krowy są z natury spokojne, ale w jednej 
chwili mogą stać się nieobliczalne, a przy 
swojej masie i gabarytach – bardzo nie-
bezpieczne dla obsługującego. To zwierzę-
ta stadne, lubiące towarzystwo innych, cie-
kawskie i potrzebujące hierarchii. Agresyw-
ne zachowania krów na ogół są spowodo-
wane reakcją na nieznane, stresujące bodź-

ce, środowisko w jakim się znajdują, a także podchodzenie do 
nich bez uprzedzenia choćby głosem. Hałas, ból, strach, okres 
rui, wzmożony instynkt macierzyński po porodzie, nieodpo-
wiednie warunki bytowania, a także niewłaściwe metody po-
skramiania mogą stanowić przyczynę wypadków.

Do wypadków z udziałem bydła dochodzi najczęściej w po-
mieszczeniach inwentarskich, głównie podczas: zadawania kar-
my, usuwania obornika, udoju, zabiegów zoohigienicznych, 
czyszczenia pomieszczeń inwentarskich w obecności zwie-
rząt oraz ich przepędzania i załadunku na środki transportu.

Niezwykle ważne jest zatem zapewnienie dobrostanu zwie-
rząt. Pomieszczenia inwentarskie powinny być przestronne i na 
tyle duże, aby zapewniały wygodny wypoczynek i swobodny 
dostęp do paszy oraz wody, a także odpowiednią temperatu-
rę i wilgotność powietrza. Wydzielone powinny zostać stano-
wiska dla poszczególnych zwierząt, korytarze paszowe i gno-
jowe, poidła oraz koryta paszowe. Zaleca się również stosowa-
nie rozproszonego, równomiernego oświetlenia w miejscach, 
gdzie znajduje się bydło. Taka organizacja pomieszczeń inwen-
tarskich ułatwi obsługę zwierząt, zapewni bezpieczeństwo rol-
nikowi oraz zredukuje stres stada. 

Do bydła należy się zbliżać z boku lub z przodu. Zwierzę-
ta te mają oczy po bokach głowy. Daje to im duże pole widze-
nia, które pozwala dostrzec ewentualne zagrożenie znajdujące 
się przed zwierzęciem, natomiast uniemożliwia widzenie tego 
co jest za nim. Dlatego też podchodząc do krowy, warto swo-
ją obecność zasygnalizować głosem. Nie należy stawać z przo-
du jałówek podczas rui, ponieważ krowy są wówczas bardzo 
niespokojne i naskakują na siebie nawzajem.

Największe zagrożenie stwarza praca z bykami. Choć by-
ki chowane w grupie z krowami lub jałówkami są spokojniej-

sze, to w sytuacji zagrożenia, ich zachowanie może się nieocze-
kiwanie zmienić. Nigdy nie powinno się wchodzić pomiędzy 
krowę lub jałówkę w rui a byka. 

Znacznym ryzykiem wypadku dla rolnika obarczona jest 
również praca z matkami karmiącymi. Krowy są bardziej po-
datne na stres, jeśli wyczuwają zagrożenie dla cieląt. Niebez-
pieczna może okazać się również krowa, która właśnie się ocie-
liła. Wzmożony instynkt macierzyński może spowodować nie-
przewidzianą reakcję zwierzęcia, jeśli opiekun znajdzie się po-
między krową a cielakiem.

Również problemy zdrowotne krów mogą być powodem 
ich gwałtownych zachowań. Zwierzęta te najczęściej zapada-
ją na kulawizny i urazy narządów ruchu. Utykanie, trudności 
ze staniem i poruszaniem mogą prowadzić do odwodnienia 
i braku apetytu. To z kolei przekłada się na wydajność mlecz-
ną, jakość mleka oraz płodność. Schorzenia te spowodowane 
są brakiem korekcji racic lub nieprawidłowym jej przeprowa-
dzeniem, zbyt dużą tuszą zwierzęcia, która nadmiernie obciąża 
kończyny, nieprawidłowym podłożem, zbyt małymi i niewłaści-
wie zaprojektowanymi stanowiskami, brakiem higieny w obo-
rze, korytarzach paszowych i przepędowych oraz brakiem ru-
chu. Należy zadbać zatem o częste czyszczenie i ścielenie sta-
nowisk, dobrą wentylację, dostęp do wybiegów i swobodne po-
ruszanie się krów oraz aby podłoże do leżenia było miękkie.

Równie często bydło mleczne dotyka zapalenie wymienia, 
czyli stan zapalny gruczołu mlekowego wywołany głównie 
przez bakterie. Choroba ta powoduje ból i agresję zwierzęcia, 
a nieleczona może doprowadzić do śmierci. Aby unikać sta-
nów zapalnych wymienia, niezbędne jest dbanie o higienę udo-
ju oraz dezynfekcja aparatury udojowej.

Obsługą i udojem krów powinny zajmować się osoby 
dorosłe, sprawne fizycznie, zdrowe, zrównoważone, 
znane zwierzętom i przyjaźnie do nich nastawione. 
Niedopuszczalna jest obsługa bydła po spożyciu alkoholu, 
środków odurzających lub psychotropowych. W trakcie 
kontaktu ze zwierzętami niewskazane jest palenie tytoniu.

Źródło: www.krus.gov.pl

Bieżące Informacje nr 11 [384]  n  Listopad 2021



Celem seminarium było przedstawienie ak-
tualnej sytuacji na rynku białka roślinnego, 
a także popularyzacja uprawy roślin bobo-
watych, dyskutowaliśmy o zaletach upra-
wy tych roślin, a także o problemach na 
rynku zbytu. Naszymi prelegentami byli 
przedstawiciele nauki, specjaliści branżo-
wi ale także praktycy w uprawie tych ro-

ślin, którzy podzielili się z nami swoją wiedzą.

Pan dr hab. Tomasz Piechota z UP w Poznaniu mówił o go-
spodarowaniu wodą w glebie – Gleba jest podstawowym środ-
kiem produkcji w rolnictwie, jest również środowiskiem życia 
rośliny, rozwijają się w niej korzenie, które korzystając z zaso-
bów glebowych odżywiają pozostałe organy. Gleba jest rów-
nież głównym źródłem wody dla roślin uprawnych. Woda 
w środowisku wciąż się przemieszcza. Jej głównym źródłem 
są opady deszczu w okresie wegetacyjnym. Opady deszczu 
i śniegu w czasie zimy i późnej jesieni są znacznie mniejsze, 
jednak uzupełniają zapas wody niezbędny w czasie wegeta-
cji. Podsiąkanie wody z głębszych warstw odbywa się dzię-
ki obecności w glebie przestworów kapilarnych, o średnicach 
mniejszych od 1 mm. Spływy po zboczach, do niżej położo-
nych miejsc, nie są zjawiskiem korzystnym. Następują po in-
tensywnych opadach, na glebach słabo wchłaniających wodę. 
Napływ wody bywa wtedy gwałtowny, wręcz niszczycielski 
dla roślin i gleby. Okresowo może prowadzić do zalania po-
la, a jednocześnie jest to zjawisko zmniejszające ilość wody na 
terenach wyżej położonych.

Zalety uprawy soi przedstawił nam – Grzegorz Dzienis – 
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie. Z szacun-
kowej ilości 139-170 mln ton azotu dostającego się corocznie 
do globalnego cyklu N w wyniku biologicznego wiązania azo-
tu atmosferycznego (BWAA), to azot związany przez bakterie 
symbiotyczne stanowi około 70-80% (Peoples i Craswell 1992). 
Dominującym gatunkiem w tej grupie roślin jest soja, która 
należy do rodziny bobowatych. Jedną z najważniejszych zalet 
tej rośliny jest zdolność do współżycia z korzeniowymi bak-
teriami brodawkowymi Bradyrhizobium japonicum, które wiążą 
wolny azot z powietrza w związki przyswajalne dla roślin. Ta 
właściwość soi istotnie obniża koszty produkcji białka. Licz-
ne brodawki na korzeniach roślin soi mogą związać nawet do 
100 kg N/ha. Uprawa soi przyczynia się więc do oszczędno-
ści energii na produkcję sztucznych nawozów azotowych, po-
nieważ ich zużycie w soi jest niższe od zapotrzebowania na 
nawozy innych, nienależących do rodziny bobowatych, ro-
ślin. Jest to szczególnie istotny fakt przy kompleksowym kon-
struowaniu efektywnej i opłacalnej agrotechniki zapewniają-
cej najwyższe wskaźniki opłacalności produkcji przy obecnej 
koniunkturze na rynku.

O rynku roślin białkowych opowiadał Pan Rafał Bana-
siak – Prezes Klastra Agroport – Klaster Agroport powstał 
po to by wzmocnić współpracę między lokalnymi rodzinny-
mi gospodarstwami rolnymi oraz przedsiębiorcami branży 
rolnej. Jego działalność polega na organizacji rynku roślin 
strączkowych i opiera się na ona na trzech podstawowych 

14 października 2021 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej 
w Olsztynie odbyło się seminarium pn. „Uprawa roślin bobowatych, a możliwość zwiększenia produkcji białka paszowe-
go’’, którego organizatorem był WMODR z siedzibą w Olsztynie oraz Klaster Agroport. W spotkaniu wzięli udział rolnicy 
z województwa warmińsko-mazurskiego, doradcy rolniczy oraz przedstawiciele firm otoczenia rolnictwa.

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska 
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

seminarium pn. „Uprawa roślin bobowatych, a moż-
liwość zwiększenia produkcji białka paszowego”
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filarach. Najważniejszym filarem są gospodarstwa rolne, za-
interesowane i produkujące rośliny strączkowe. Drugim ele-
mentem są jednostki naukowo-badawcze, w tym nasze ro-
dzime jednostki naukowe, w tym UWM, który jest człon-
kiem wspierającym działania stowarzyszenia. Trzecim fila-
rem wspierającym działalność skoncentrowaną wokół roślin 
bobowatych są jednostki samorządu terytorialnego. Wspól-
na wartość tych trzech filarów daje możliwość uzyskania 
wartości w obrębie uprawy i sprzedaży roślin strączkowych 
w naszym regionie. Na początku działalności Klastra Agro-
portu znakomitą większość upraw stanowiły zboża, następ-
ny był rzepak, ale poszukiwano trzeciej rośliny, która po-
zytywnie mogłaby wpłynąć w zmianowaniu upraw na pro-
dukcję rolną. Stąd narodził się pomysł na rośliny strączko-
we. Z racji urodzajnych gleb postawiono konkretnie na bo-
bik, naszą „soję północy”.

Pani Małgorzata Gazda, Kierownik Działu Doświadczalne-
go SDOO we Wrócikowie przedstawiła aktualne wyniki badań 
oraz Listę Odmian Zalecanych dla roślin bobowatych grubo-
nasiennych i soi w województwie warmińsko-mazurskim na 
2021 rok. W trakcie wykładu poznaliśmy cechy rolniczo-użyt-
kowe roślin bobowatych grubonasiennych oraz soi, ich zakre-
sy plonowania oraz średnie plony z ostatnich trzech lat. Wy-
niki badań, które zostały nam przedstawione w trakcie wy-
kładu, pokazały które odmiany tych roślin najlepiej radzą so-
bie w warunkach naszego województwa.

Dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu, któ-
re umożliwiło nawiązanie kontaktów między rolnikami, dorad-
cami a naukowcami. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza po-
zwoli na rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności Państwa 
gospodarstw, w których uprawia się rośliny bobowate.
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W 1567 r. hiszpańscy 
żeglarze sprowadzi-
li do Europy złoto 
Inków. Tak był na-
zywany i traktowa-
ny ziemniak przez 
starożytnych miesz-
kańców Peru. Nale-

ży do rodziny roślin psiankowatych, 
według badań wszystkie odmiany ma-
ją pochodzenie z gatunku Solanum bre-
vicaule, który uprawiany jest w dzisiej-
szym Peru od ok. 10 tys. lat. W niedłu-
gim czasie rozprzestrzenił się po ca-
łym świecie, lecz nie zyskał zbyt wie-
lu ,,wyznawców”. Ze względu na swo-
je kwiaty ziemniak został sprowadzo-
ny do roli rośliny ozdobnej. Jego kwia-
tostany upiększały ogrody możnowład-
ców w całej Europie.

Propagatorem ziemniaka na konty-
nencie europejskim był aptekarz Anto-
ine-Auguste Parmentier. Przekonał on 
ludzi do spożywania ,,drogocennych” 
bulw, a prowadzone przez niego ba-
dania wykazały, iż posiadają one wie-
le cennych substancji odżywczych. Na 
ziemie Polskie przybył za sprawą Jana III 
Sobieskiego po zwycięstwie pod Wied-
niem. Nie wzbudził zbyt dużego zain-

teresowania i na wsiach Polskich zde-
cydowanie przegrywał z tak bardzo lu-
bianą w tamtym czasie kaszą, grochem 
i chlebem. Dopiero w czasach Augusta 
II doczekał się większego uznania i za-
interesowania.

 
Niewątpliwy wpływ na popularność 

ziemniaka miały liczne wojny i pasma 
głodu wśród ludności. Wszechstron-
ność ziemniaka pozwoliła na zastoso-
wanie go do wykarmienia głodujących, 
jak również stał się on paszą dla zwie-
rząt. Brak wysokich wymagań glebo-
wych sprawił, iż mógł być uprawiany 
nawet w chłodniejszych rejonach gdzie 
nie udawała się produkcja zbóż i kuku-
rydzy. Wkrótce dzięki swojej wszech-
stronności wyparł kaszę i chleb, zyskał 
także nowe zastosowanie do produkcji 
krochmalu i spirytusu.

Pisarze, malarze, rzeźbiarze, poeci za-
uroczeni „złotą bulwą” znaleźli dla niej 
miejsce w swojej twórczości. Julian Ur-
syn Niemcewicz napisał: „Wyznać należy, 
że po chrzcie świętym kartofle są najwięk-
szym dobrodziejstwem ludziom użyczonym 
przez Nieba – więcej Ameryce winniśmy za 
nie wdzięczności niż za kruszce złota i srebra, 
fatalne chciwości narzędzia”. Liczne odwo-

łania można także znaleźć w twórczości 
Elizy Orzeszkowej np. w noweli „W zi-
mowy wieczór”. Adam Mickiewicz rów-
nież nie pozostał obojętny na zalety ziem-
niaka, opisał je w żartobliwym poemacie 
,,Kartofla”. Na cześć ziemniaka stawia-
ne były pomniki. W Polsce znajdziemy 
je w Biesiekierzu i na Łęgach Dębińskich.

Ze względu na niezbyt duże wymaga-
nia co do uprawy ziemniak zyskał wie-
lu zwolenników. Obecnie na świecie jest 
ok. 10 tys. odmian, w Polsce jest ok. 120 
odmian zarejestrowanych w Centralnym 
Ośrodku Badań Odmian Roślin Upraw-
nych (COBORU). 

Skład ziemniaka bogaty jest w kom-
ponenty mające bardzo duże znaczenie 
w żywieniu człowieka a są nimi m.in. 
skrobia, cukry, białko, witaminy, skład-
niki mineralne oraz błonnik. Tak bogaty 
skład chemiczny daje mu wysoką war-
tość odżywczą. Skrobia stanowi głów-
ny komponent ziemniaka a jej zawartość 
może sięgać nawet 18%. Związkami na-
dającymi zimniakom słodki smak a zara-
zem zwiększającymi ciemnienie miąższu 
są cukry (redukujące i sacharoza). Białko 
jako najważniejszy składnik stanowi 2% 
zawartości i charakteryzuje się wysoką 

Tak wiele nazw jednego warzywa, króla naszych dań – ziemniak. Pospolity i znany przez wszystkich, ale czy wiemy 
o nim wszystko? Skąd pochodzi, ile jest odmian w Polsce i na świecie? Co sprawia, że jest tak idealny na placki, 
kopytka, frytki i chipsy?

Izabela Napiórkowska 
Doradca Zespołu Doradców w Ostródzie

kompera, grul, kartofel, perka
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wartością biologiczną. Poprawiający pe-
rystaltykę jelit oraz zwiększający objętość 
treści pokarmowej błonnik pokarmowy 
jest również ważnym składnikiem wy-
stępującym w ilości nawet 2,5%. Bulwa 
ziemniaczana jest bogatym źródłem wi-
tam C, B1, B6, których najwięcej znajdzie-
my bezpośrednio pod skórką oraz skład-
ników mineralnych tj. potas, wapń i ma-
gnez dzięki czemu zalecany jest w die-
cie osób chorujących m.in. na nadciśnie-
nie tętnicze 

 
Ze względu na zawartość skrobi 

ziemniaki dzieli się następująco:
n TYP A – sałatkowy, mała zawartość 

skrobi, nie rozgotowują się i dobrze 
kroją, najpopularniejsze odmiany te-
go typu to Denar, Impresja, Lord, Vi-
neta, Dali, Finezja.

n TYP B – ogólnoużytkowy, nadają się 
do sałatek, zup, zapiekanek, odmia-
ny typu to Ignacy, Irga, Irys, Gala, 
Satina.

n TYP C – mączysty, po ugotowaniu sta-
je się sypki i suchy, doskonały na fryt-
ki, placki, babki ziemniaczane, najpo-
pularniejsze odmiany to Gracja, Bry-
za, Cekin, Marlen, Mazur.

Oprócz walorów kulinarnych ziem-
niak znalazł także zastosowanie do pro-
dukcji spirytusu i mączki ziemniaczanej, 
w skład której wchodzi czysta skrobia, ta 
z kolei jest wykorzystywana w produkcji 
spożywczej i przemysłowej.

 
Długość okresu wegetacji jest głów-

nym czynnikiem podziału odmian ziem-
niaka, pod tym względem dzielimy je na 

bardzo wczesne: Irys, Lord, Gloria, De-
nar; wczesne: Gracja, Augusta, Vineta; 
średnio wczesne: Satina, Kuba, Ibis; śred-
nio późne: Bryza, Syrena; późne: Uran, 
Lenina, Bzura.

Niestety to „złote” warzywo ma 
wielu „wrogów”, którzy są przyczyną 
jego wielu chorób. Nawet glikoalkalo-
idy zawarte w liściach i łodydze nie 
są w stanie uchronić go przed niebez-
pieczeństwem. Grzyb Phytophthora in-
festans może, w ciągu kilku dni, znisz-
czyć plantację ziemniaka w pełni we-
getacji, najczęściej występuje na obsza-
rach niechronionych w mokre i chłod-
niejsze lata. Porażone chorobą ziem-
niaki gniją podczas przechowywania. 
Kolejnym zagrożeniem chorobowym 
są wirusy, które powodują „wyradza-
nie się” obniżając tym samym wiel-
kość plonu. Wśród chorób bakteryjnych 
groźna jest mokra zgnilizna powodu-
jąca gnicie bulw oraz sucha zgnilizna 
pochodzenia grzybowego. Najwięk-
szym i najbardziej znanym szkodni-
kiem jest stonka ziemniaczana, zwana 
również żukiem z Kolorado przybyłym 
do Europy ze Stanów Zjednoczonych 
na przełomie XIX i XX w. Zdolność do 
szybkiego rozmnażania i przemiesz-
czania może doprowadzić do całkowi-
tego zniszczenia uprawy. Do uszko-
dzeń bulw przyczyniają się larwy rol-
nic, ślimaki lub nornice, pędraki. Na-
leży także wymienić mszyce, nicienie, 
alternariozę a także organizmy kwa-
rantannowe, takie jak rak ziemniaka. 
Z przeprowadzonych badań wynika, 
iż choroby ziemniaka nie są groźne dla 

człowieka, pomijając gnijące i uszko-
dzone bulwy, które nie nadają się do 
spożycia.

Grul dla górali, kampera dla Łemków, 
kartofel dla Ślązaków, ziemniak różnie 
nazywany a oznacza jeden z najpopular-
niejszych składników pożywienia czło-
wieka. Tanie, zdrowe i pożywne warzy-
wo idealne na babki ziemniaczane, fryt-
ki, kopytka czy placki.

Źródła:
- https://polskiziemniak.pl/historia-ziemniaka/
- https://magazyn-kuchnia.pl/magazyn-
-kuchnia/7,123892,15739455,w-polsce-jest-
-120-odmian-ziemniakow-ale-do-wyboru-
-mamy-tylko.html?disableRedirects=true

- https://gazetakrakowska.pl/ziemniaki-
-skad-pochodza-ile-jest-odmian-i-czy-
sa-kaloryczne-poradnik-przepisy/ar/c6-
13122405

- https://www.national-geographic.pl/traveler/
artykul/peru-ziemniakihttps://akademiasma-
ku.pl/porada/rodzaje-ziemniakowiichzasto-
sowanie,787

- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemnia-
k#Morfologia

- https://zywienie.abczdrowie.pl/ziemniak
- https://www.agropolska.pl/uprawa/okopowe/
lista-odmian-zalecanych-ziemniaka,5.html

- Ziemniaki cenne warzywo w polskiej trady-
cji kulinarnej. Wojciech Nowacki. Oficyna 
Wydawnicza sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie 
Polski Ziemniak, Warszawa 2010.

- Atlas odmian ziemniaków. Praca zbiorowa. 
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 
Warszawa 1963.

- Mały Atlas chorób i szkodników ziemniaka. 
dr Józef Kapsa. Bonin, 1993.
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Jeszcze na początku listopada, jeśli pogo-
da sprzyja, mamy czas na uzupełnienie 
plantacji o planowane nasadzenia. O tym, 
kiedy możemy to zrobić decydują oczy-
wiście warunki pogodowe. Gdy występu-
ją już większe spadki temperatury (do kil-
ku stopni poniżej 0) należy zaniechać do-
sadzania i przełożyć ten zabieg na wiosnę. 

Można jeszcze przesadzać młodsze drzewka i krzewy, zawsze 
robimy to z możliwie dużą bryłą korzeniową. Po posadzeniu 
rośliny należy obficie podlać. Praktykuje się obrywanie liści 
przed przesadzaniem krzewów.

Jeśli na naszej plantacji czy działce mamy młode nasadzenia 
należy wokół ich pni usypać kopczyki z ziemi, wysokości 25-30 
cm, ochroni on korzenie i podstawę pnia przed uszkodzeniami 
mrozowymi. Sprawdzamy mocowania młodych drzewek upra-
wianych przy podporach. Jesienne wiatry mogą powodować 
ocieranie kory o podporę a tym samym doprowadzać do ran, 
które tworzą drogę infekcji dla patogenów. Dotyczy to również 
piennych form agrestu, porzeczek i malin. Grusze szczepione 
na pigwie i czereśnie szczepione na podkładkach PHL-A i Gi-
sela 5 wymagają okrycia wierzchniej warstwy gleby pod koro-
ną. Robi się to po pierwszych przymrozkach rozkładając oko-
ło 10 cm warstwę trocin, torfu i kompostu. Jest to szczególnie 
istotne w rejonach gdzie notowane są duże spadki tempera-

tury a pokrywa śnieżna nie występuje. W północno-wschod-
nich krańcach województwa warto zabezpieczać przed mro-
zem również jeżyny. Młode pędy okrywa się zimową agrow-
łókniną lub przysypuje ziemią bądź kompostem.

Późna jesień to wciąż dobry czas na cięcie malin owocu-
jących latem. Wycinamy wszystkie pędy dwuletnie oraz sła-
be pędy roczne, tak aby na 1 mb. rzędu zostało 10-12 młodych 
i silnych pędów. Pozostawione pędy można skrócić o 15-20 
cm i rozciągnąć wzdłuż drutu, uchroni je to przed wyłama-
niem. U malin owocujących na pędach tegorocznych usuwa-
my wszystkie pędy po zakończonych zbiorach.

Z jabłoni i śliw zbieramy i niszczymy zmumifikowane owo-
ce, czyli zaschnięte i porażone przez brunatną zgniliznę. Nale-
ży je zakopać ponieważ są miejscem przetrwania dla zarodni-
ków grzyba a tym samym źródłem zakażenia brunatną zgni-
lizną w kolejnym sezonie, dlatego tak ważne jest aby nie skła-
dować mumii na kompoście. Jeśli zauważymy na końcówkach 
pędów jabłoni lub agrestu biały nalot należy pozbyć się tych 
pędów ponieważ są one porażone przez mączniaka.

Gdy liście z drzew już opadły a temperatura powietrza na-
dal wynosi ponad 5°C powinno się wykonać zabieg fungicy-
dowy przeciwko kędzierzawości liści brzoskwini. Za pomocą 
oprysku preparatem miedziowym niszczymy pozostające na 

Za chwilę przyroda zapadnie w zimowy sen. Zanim jednak to nastąpi, wszyscy sadownicy oraz działkowcy i posiadacze 
przydomowych sadów muszą zadbać o to aby rośliny były przygotowane na zimowe niedogodności.

inż. Maja Jurczak 
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

przygotowanie sadu do zimy

Przed zimą należy sprawdzić stan podpór w sadzie, aby wytrzymały napór śniegu
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Wśród malin wyróżniamy dwie grupy od-
mian różniące się owocowaniem. Pierwszą 
są odmiany owocujące wyłącznie na pę-
dach dwuletnich, z których owoce zbiera-
my w połowie czerwca i w lipcu np. Glen 
Ample, Candy, Beskid. Grupę tę nazywa się 
malinami tradycyjnymi lub klasycznymi.

Drugą grupę stanowią maliny powtarzające, które na wierz-
chołkach rozwijających się pędów rocznych tworzą kwiatosta-
ny i owocują od początku sierpnia aż do jesiennych przymroz-
ków. Do tej grupy należą odmiany malin takie jak: Polonez, 
Polka, Poemat. Ze względu na późną porę kwitnienia odmia-
ny te nie są atakowane przez szkodniki. 

Zasady cięcia

Pierwsze cięcie malin przeprowadzamy po posadzeniu. Sa-
dzonki z tzw. gołym korzeniem zawsze mają krótki odcinek 
zdrewniałego pędu (20-30 cm). Sadząc maliny jesienią pęd ten 
odcinamy wczesną wiosną a sadząc wiosną przycinamy za-
raz po posadzeniu. Wycięte pędy usuwamy z ogrodu, ponie-
waż w spękaniach kory mogą znajdować się zarodniki cho-
rób i szkodniki. 

Maliny tradycyjne
Cięcie tych malin polega na całkowitym wycinaniu nad-

miaru pędów młodych i starych po zakończonym owocowa-
niu lub częściowym skracaniu długich przyrostów. Z wyra-
stających pędów rocznych pozostawiamy pędy silne, zdrowe 

ponieważ tylko z nich wyrosną w przyszłym roku liczne pę-
dy kwiatostanowe i dorodne owoce. Dla dobrego owocowania 
duże znaczenie ma liczba pozostawionych pędów. W pierw-
szym roku uprawy będzie ich tylko po kilka w krzewie, póź-
niej w szpalerze pojedynczym należy zostawić do 10 pędów na 
metr bieżący rzędu. Pozostawienie większej liczby pędów nie 
powoduje zwiększenia plonu lecz na skutek nadmiernego za-
gęszczenia pędów owoce są znacznie mniejsze i częściej gni-
ją. Pierwszą selekcję przeprowadzamy na koniec maja i na po-
czątku czerwca, wycinamy nadmiar wystających pędów oraz 
cienkie, krótkie, zbędne pędy roczne.

Maliny powtarzające
Ich pędy są niższe i bardziej sztywne, dlatego te maliny 

uprawiane są najczęściej bez podpór. Cięcie tych malin zależy 
od sposobu ich użytkowania. Powszechnie uprawiamy je wy-
łącznie na zbiór późnoletni i jesienny. Po zakończonym zbiorze 
lub wczesną wiosną wycinamy wszystkie pędy tuż nad ziemią, 
co skutkuje wiosną wyrastaniem większej liczny nowych pę-
dów. Jeśli te odmiany użytkowane są jako powtarzające owo-
cowanie, to po zakończonym jesiennym zbiorze należy odciąć 
zaschnięte, wierzchołkowate części pędów, z których zebrano 
owoce oraz całkowicie usunąć pędy zbędne. Pozostawione dol-
ne odcinki silnych i zdrowych pędów będą owocowały w lip-
cu następnego roku. 

Źródła:
- https://poradnikogrodniczy.pl/odmiany-malin-jesiennych.php
- https://jagodnik.pl/uprawa-malin/
- https://www.youtube.com/watch?v=00W90WehchM

W uprawie malin bardzo ważną rolę odgrywa agrotechnika, którą jest cięcie krzewów. Cięcie malin nie jest zabiegiem 
skomplikowanym, jednak zróżnicowanym w zależności od uprawianej odmiany.

Natalia Muchowska 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno

pielęgnacja malin

pędach i pąkach zarodniki grzyba, które są głównym źródłem 
zakażeń wiosną, w okresie nabrzmiewania i rozwijania się pą-
ków kwiatowych. Ten profilaktyczny zabieg w dużym stop-
niu ograniczy stosowanie fungicydów w przyszłym sezonie.

Aby zapobiec gnieżdżeniu się gryzoni pod koronami drzew, 
należy odchwaścić glebę a od pnia odgarnąć ściółkę. Ogryzio-
ne pnie drzew są podatne na uszkodzenia mrozowe i często 
usychają. Młode drzewka mogą zimą stanowić przysmak dla 
zwierzyny leśnej, szczególnie saren i zajęcy, dlatego po posa-
dzeniu drzewek warto zabezpieczyć pnie poprzez założenie 
plastikowych osłonek lub owinięcie pnia grubym papierem fa-
listym lub agrowłókniną. Do tego celu nie można wykorzysty-
wać żadnego typu folii ponieważ pod takimi osłonami wiosną 
może dochodzić do tworzenia się ran zgorzelinowych.

Początek grudnia to czas na pobielenie pni drzew owoco-
wych za pomocą mleka wapiennego. Dotyczy to szczególnie 
grusz i śliw azjatyckich, których kora ma ciemny kolor. Sprzy-
ja on nagrzewaniu kory w słoneczne dni a tym samych zwięk-
sza ich podatność na uszkodzenia mrozowe i tworzenie się ran 
zgorzelinowych.

Jeśli jest możliwość wszystkie rośliny uprawiane w pojem-
nikach przenosimy na zimę do pomieszczeń gdzie temperatu-
ra wynosi około 0°C. Jeśli nie ma takiej możliwości pojemniki 
na zewnątrz osypujemy 15-20 cm warstwą kory, na tarasach 
pojemniki możemy okryć np. wełną mineralną. Donice warto 
ustawić na materiale izolacyjnym, np. styropianie. 

Listopad to ostatni dzwonek na stosowanie nawozów. 
Tam gdzie jest to konieczne stosuje się wapnowanie. Zabie-
gu wapnowania nie powinno się łączyć ze stosowaniem in-
nych nawozów, konieczne jest zachowanie minimum 3-ty-
godniowego odstępu (wyjątkiem jest dostarczanie magne-
zu). W sadach powszechne jest stosowanie wolno działają-
cych nawozów potasowych i fosforowych oraz ich miesza-
nin, są to tzw. nawozy jesienne, które w swoim składzie nie 
zawierają azotu. 

W przypadku okrywania przed mrozem materiał i liczbę 
warstw należy dostosować do aktualnych warunków pogo-
dowych i przewidywanej pogody. Z okrywaniem części nad-
ziemnej drzew i krzewów czeka się aż wystąpią większe chło-
dy i mocniejsze przymrozki.
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Powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno w Polsce, w tym 
również na Warmii i Mazurach z roku na rok systematycznie 
rośnie. Popularność swą roślina ta zawdzięcza dwóm podsta-
wowym czynnikom. Sprawdza się na słabszych glebach, a ce-
na skupu jest atrakcyjna i w miarę stabilna.

Na gorszych stanowiskach można spokojnie uzyskać plon 
wyższy niż w przypadku uprawy pszenicy. Stąd też zwy-
czajowo kukurydza określana jest przez niektórych rolni-
ków jako „pszenica gleb lekkich”. Jak więc powierzchnia 
uprawy tej popularnej rośliny wygląda w liczbach? Z po-
mocą przychodzi nam Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. W bieżącym roku na stronie interneto-
wej Agencji udostępniona została aplikacja zliczająca po-
wierzchnie wszystkich upraw deklarowanych przez rolni-
ków w momencie wypełniania wniosków o dopłaty bez-
pośrednie. W ten sposób w końcu dokładnie wiadomo ja-
ka jest powierzchnia poszczególnych upraw poczynając od 
szczebla gminnego poprzez powiaty i województwa aż do 
ujęcia ogólnopolskiego. Z danych tych dowiadujemy się, 
że w 2021 roku powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce 
wynosi 1,72 mln hektarów i stanowi 12% wszystkich upraw 
zgłoszonych do dopłat. W województwie warmińsko-ma-
zurskim natomiast powierzchnia ta wynosi 87 tys. ha i sta-
nowi 8% wszystkich upraw. Dodatkowym atutem potwier-
dzającym dokładność tych danych jest fakt, że w 2021 roku 
również rolnicy posiadający poniżej 10 ha byli zobligowani 
do podawania we wniosku powierzchni wszystkich upraw. 
Według danych Polskiego Związku Producentów Kukury-
dzy wynika, iż z powierzchni ogólnej uprawy tej rośliny 
w Polsce wynoszącej 1,72 mln ha, 1 mln ha to uprawa na 
ziarno. Pozostałe 0,72 mln ha to powierzchnia uprawy ku-
kurydzy na kiszonkę.

Po tych paru słowach wstępu czas przejść do meritum sprawy, 
czyli jak ustalić odpowiedni moment zbioru kukurydzy. Podsta-
wowymi czynnikami na jakie powinno zwrócić się uwagę jest 
dojrzałość ziarna oraz jego wilgotność. Pierwsza cecha wpływa 
na parametry jakościowe ziarna, zaś druga na koszty dosuszania 
ziarna oraz procent uszkodzeń podczas omłotu. Koszt suszenia 
stanowi około 30% całych nakładów na wyprodukowanie final-
nego plonu. Każdy „zaoszczędzony” procent wilgotności pod-
czas zbioru przekłada się na istotną oszczędność. Aby ustalić mo-
ment zbioru kukurydzy należy zaobserwować moment uzyskania 
przez nią dojrzałości omłotowej. Faza ta charakteryzuje się wy-
schniętymi liśćmi okrywowymi kolb oraz pojawieniem się czar-
nej plamki przy nasadzie ziarniaka w okolicy zarodka. W tym 
momencie kończy się pobieranie przez ziarniak wody i substan-
cji odżywczych. Wilgotność ziarna spada wtedy poniżej 38%. Do-
celowo należy uzyskać wynik poniżej 30%. W kolejnych dniach 
wartość ta zaczyna spadać, jednakże zwiększa się też porażenie 
kolb grzybami, następnie opadanie kolb i wyleganie roślin. We-
dług doświadczenia zdobytego przez rolników jak i badań naj-
bardziej optymalnym terminem do zbioru jest drugi tydzień po 
uzyskaniu stadium czarnej plamki. W przypadku niewykona-
nia zbioru w tym terminie następuje sukcesywne pogarszanie 
plonu. Szybko atakujące choroby grzybowe, wyleganie oraz dzi-
ka zwierzyna zmniejszają jakość i ilość plonu. Najpóźniejsze od-
miany kukurydzy powinny zniknąć z pola do połowy listopada.

Jeśli zaś chodzi o stronę technologiczną, zbiór wykonuje 
się kombajnami zbożowymi wyposażonymi w przystawkę do 
zbioru kukurydzy na ziarno. W zależności od mocy kombaj-
nu stosuje się hedery 4, 6 czy 8 rzędowe. Przystawka taka ma 
za zadanie oddzielić kolby od roślin i podawania ich dalej do 
kombajnu. W przeciwieństwie do hederów zbożowych na mło-
carnię nie trafia cała roślina ale same kolby.

Początek jesieni to tradycyjny okres na rozpoczęcie zbioru kukurydzy na ziarno. W zależności od odmiany i prze-
znaczenia plonu podanie jednego uniwersalnego terminu jest niemożliwe. Jak, więc wyznaczyć optymalny termin 
zbioru aby uzyskać plon, który spełni nasze oczekiwania?

mgr inż. Rafał Pawłowski
Główny Doradca Zespołu Doradców w Ostródzie

zbiór kukurydzy na ziarno
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O czym warto pamiętać? Już tylko kilka tygodni pozostało do zakończenia sezonu pastwiskowego wypasania bydła. 
Pora więc przyjrzeć się temu zagadnieniu pod kątem przygotowania do łagodnej zmiany w karmieniu bydła i przejścia 
na tryb stacjonarny, zwany inaczej alkierzowym.

mgr inż. Justyna Nowak 
Doradca Zespołu Doradców w Węgorzewie

krowy wracają z pastwisk

Doświadczeni hodowcy wiedzą, że stop-
niowe przyzwyczajanie krów do zej-
ścia z pastwisk to okres około 2 tygo-
dni, podczas których organizm zwierząt 
musi się przyzwyczaić do innego rodza-
ju żywienia, podłoża i innych ogólnych 
warunków. 

Szczególnie wrażliwy na zmiany jest układ pokarmowy 
zwierzęcia, który może zbyt gwałtownie reagować na zmianę 
rodzaju karmy, co szczególnie odczuwalne może być w przy-
padku krów mlecznych. Pasza zielona posiada znacznie mniej 
energii aniżeli kiszonka z kukurydzy czy inne pasze treści-
we. Dlatego też kończąc sezon pastwiskowy należy wprowa-
dzać nowe pasze w sposób umiarkowany, stopniowo zwięk-
szając jej ilość. 

Zasadniczym powodem jest tu wrażliwość żwacza, któ-
ry może zbyt gwałtownie reagować na nagłe zmiany. Zbyt 
raptowna zmiana w żywieniu, może spowodować ograni-
czenia ilości bakterii i pierwotniaków skutkując zaburzenia-
mi struktury populacji tych mikroorganizmów. Konsekwen-
cją takich zaburzeń mogą być zaburzenia w przewodzie po-
karmowym, takie jak kwasica lub inne schorzenia metabo-
liczne. Stopniowe wprowadzanie nowych pasz pozwoli więc 
przystosować się mikrobom żwacza do nowych warunków 
żywieniowych.

Jednym z kolejnych zabiegów, które winno się wykonać 
przed zejściem krów z pastwiska, jest ich odrobaczanie. Po-
byt zwierząt na pastwisku, często wielotygodniowy, łączy się 
z możliwością inwazji zewnętrznych lub wewnętrznych paso-
żytów. Nikt z hodowców nie może sobie pozwolić na wpro-
wadzenie do obór zainfekowanych zwierząt, dlatego podczas 
przygotowania bydła do zejścia z pastwiska zasadnym jest ich 
odrobaczenie jeszcze na pastwisku.

Podczas pobytu krów na pastwisku, ich racice są bardziej 
narażone na kontuzje, urazy i schorzenia racic lub całych koń-
czyn. Zasadnym wydaje się więc dokonanie ich oględzin i do-
konanie ewentualnych korekcji, jeszcze przed opuszczeniem 
rejonu pastwiska. Ta prosta czynność może zapobiec dalszym 
konsekwencjom w postaci chorób racic lub całych kończyn, 
a to jak wiemy, może doprowadzić do kulawizny lub innych 
dolegliwości, co skutkuje czasem nawet wcześniejszym brako-
waniem zwierzęcia.

Na koniec dwa słowa o samym pastwisku, o które powin-
ni hodowcy zadbać po zakończeniu sezonu pastwiskowego, 
a przed pierwszymi przymrozkami. Banalna to rzecz, ale usu-
nięcie niedojadów i rozprowadzenie po powierzchni łajniaków, 
wpłynie korzystnie na stan pastwiska w przyszłym sezonie.

Jeżeli zejście krów z pastwiska, zwłaszcza pokaźnego stada, 
wiąże się z koniecznością przepędzenia bydła przez pas ruchu 
drogowego, koniecznym jest zapewnienie warunków bezpie-
czeństwa nie tylko dla zwierząt, ale także, a może nawet przede 
wszystkim, dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.
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odpady przemysłu rolno-spożywczego
i słoma w dawce żywieniowej bydła
Najbardziej pożądanym produktem głównym zbóż jest ziarno. Oprócz plonu głównego jest również często niedo-
ceniany plon uboczny jakim jest słoma. W praktyce słoma cechuje się wszechstronnym wykorzystaniem, zarówno 
w żywieniu zwierząt oraz jako ściółka.

mgr. inż. Marcin Gołębiewski
Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie

Słoma jest paszą objętościową suchą o nie-
zbyt wysokiej wartości pokarmowej, która 
wynika z dużej zawartości włókna suro-
wego (35-40%). W produkcji zwierzęcej sło-
ma jako pasza wykorzystywana jest głów-
nie w żywieniu przeżuwaczy, a z uwagi na 
zdrewnienie błon komórkowych roślin jest 
trawiona przez bydło w 40-50%.

Zawartość białka ogólnego w słomie zbożowej waha się od 
3,1 do 3,8%, a tłuszczu od 1,7 do 2,1%. W zależności od gatun-
ku rośliny z jakiej pochodzi słoma wartość pokarmowa zmie-
nia się. Najlepszą słomą jest ta pochodząca ze zbóż jarych. 
Cechuje się ona wyższą zawartością składników pokarmo-
wych oraz strawnością. Ponadto słoma ze zbóż jarych zazwy-
czaj jest w mniejszym stopniu porażona przez grzyby. Z po-
śród słom zbożowych najlepszą wartością pokarmową odzna-
cza się słoma jęczmienna. Tak jak w przypadku słomy pocho-
dzącej z żyta oraz pszenicy, słoma jęczmienna działa zatwar-
dzająco. Wskazane jest jej skarmianie w okresie wiosennego 
wypasu. Natomiast słoma owsiana cechuje się zbliżoną war-
tością pokarmową do słomy jęczmiennej. Natomiast jest ona 
twardsza i lepiej trawiona. Słoma z owsa ma działanie rozwal-
niające i dlatego nie zaleca się jej skarmiać w okresie wypasu. 
Wskazana jest w żywieniu zwierząt utrzymywanych w obo-
rach uwięziowych oraz w okresie zimowym. Ponadto słoma 
jest odpowiednim uzupełnieniem dawki przy wysokim skar-
mianiu pasz objętościowych soczystych. Należy pamiętać aby 
skarmiana słoma była wysokiej jakości tj. wolna od zanie-
czyszczeń oraz pleśni.

W żywieniu krów mlecznych normy żywieniowe zalecają 
aby udział słomy w dawce TMR nie przekraczał 3 kg. Odgry-
wa ona ważną rolę w procesach trawienia przeżuwaczy oraz 
ułatwia stworzenie odpowiedniej struktury dawki TMR-u. Sło-
ma powoduje spowolnienie pasażu treści przez żwacz, co wy-
musza przeżuwanie, a w efekcie wzrasta wydzielanie śliny. Śli-
na jest naturalnym buforem, dzięki której łatwiej jest utrzymać 

odpowiednie pH w żwaczu, więc wspomaga ona profilakty-
kę kwasicy. Okres zasuszania krowy jest okresem, w którym 
nie zaleca się intensywnego żywienia. W okresie tym słoma 
jest bardzo dobrym komponentem dawki pokarmowej w ży-
wieniu krów mlecznych, zwłaszcza tych które mają skłonno-
ści do nadmiernej poprawy kondycji w okresie zasuszania. 
Krowa żywiona dawką zawierającą słomę ma poczucie syto-
ści i wypełnienia, więc nie pobiera paszy w dużych ilościach. 
Jest to ważne z uwagi na obniżone w tym czasie potrzeby po-
karmowe zwierząt. Wprowadzona słoma do dawki pokarmo-
wej krów powinna być rozdrobniona na frakcje o długości 4-6 
cm. Podanie na stół paszowy słomy w formie sieczki ułatwia 
wymieszanie wszystkich komponentów dawki oraz uniemoż-
liwia krowom wybieranie paszy. 

Zbyt wysokie ilości słomy w dawce pokarmowej powodują, 
że zwierzęta niechętnie ją pobierają. W takim przypadku mo-
żemy poprawić smakowitość oraz wartość pokarmową słomy 
komponując ją z odpadami przemysłu rolno-spożywczego np. 
wywar gorzelniany, młóto browarniane. Oczywiście jest to tyl-
ko możliwe gdy w sąsiedztwie gospodarstwa rolnego funkcjo-
nuje zakład przemysłowy. Jednym z takich produktów, który 
świetnie komponuje się ze słomą jest wywar gorzelniany. Wy-
war zbożowy jest paszą lekkostrawną zawierającą 8% suchej 
masy, 1,7% białka ogólnego, 0,6% włókna surowego, 0,5% tłusz-
czu surowego oraz około 4% związków bezazotowych wycią-
gowych. Krowy chętnie pobierają wywar wymieszany z siecz-
ką zbożową. Zaleca się skarmiać wywar ciepły lecz nie gorą-
cy w ilości około 30 kg dziennie. W przypadku opasu bydła 
dzienna dawka wywaru nie powinna przekraczać 10 l na 100 
kg masy ciała. Należy pamiętać, że do dawki pokarmowej pod-
czas opasu bydła należy wprowadzić pasze białkowe w celu 
uzyskania odpowiednich przyrostów. 

Innym produktem ubocznym pochodzącym z przemysłu 
browarnianego jest młóto. Młóto są to pozostałości ziarna jęcz-
mienia nierozłożonego w procesie hydrolizy (warzenia piwa). 
Pasza ta ma postać gęstej kaszy i zawiera 20-24% suchej ma-

Tabela 1. Skład chemiczny i wartość pokarmowa słomy (DLG 1997)

Rodzaj paszy

Wyszczególnienie w (kg s.m.)

Skład chemiczny Wartość pokarmowa

Masa
organiczna (g)

Białko
ogólne (g)

Włókno
surowe (g)

Białko og. dostępne
w jelicie cienkim (g)

Energia netto
laktacji (MJ)

Słoma jęczmienna 941 39 442 82 3,76

Słoma owsiana 934 35 440 80 3,73

Słoma pszenna 922 37 425 91 4,51
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sy oraz 22-24% białka w suchej masie. Zaleca się skarmienie 
młóta w ciągu 1-3 dni z uwagi, iż jest to pasza nietrwała oraz 
łatwo fermentująca. Młóto jest paszą przydatną do kiszenia, 
w związku z czym możemy przechowywać je w dłuższym 
czasie niż 3 dni. Młóto browarniane to pasza podnosząca ilość 
i jakoś wyprodukowanego mleka, a więc jest paszą mlekopęd-
ną. Mleko pochodzące od krów żywionych dawką zawierają-
cą młóto ma podwyższoną zawartość tłuszczu i kazeiny oraz 
cechuje się lepszym smakiem i przyjemniejszym zapachem. 
Dzienna dawka młóta dla krów mlecznych w okresie laktacji 
wynosi 6-8 kg. Natomiast w przypadku opasów dawka mło-
ta browarnianego wynosi około 2-3 kg na 100 kg masy ciała. 
Młode bydło opasowe może być karmione dawką pokarmową 
zawierającą od 2 do 6 kg młóta.

Najszerszą gamą produktów ubocznych dysponuje prze-
mysł olejarski, do którego należą: śruty poekstrakcyjne, maku-
chy oraz ekspelery. Makuchy i ekspelery cechują się wyższą za-
wartością tłuszczu, a niższą białka w porównaniu do śrut po-
ekstrakcyjnych. W żywieniu zwierząt najczęściej i w najwięk-
szych ilościach wykorzystuje się śruty poekstrakcyjne: sojową 
i rzepakowa. Śruty poekstrakcyjne cechują się wysoką zawar-
tością białka, którego zawartość w śrutach sojowych oscyluje 
w granicach 42-55%, a rzepakowych 35-38%. Zawartość białka 
w śrutach poekstrakcyjnych uzależniona jest od przebiegu eks-
trakcji tłuszczu. Poekstrakcyjna śruta sojowa zawiera wysokie 
ilości lizyny oraz tryptofanu. Ponadto należy wspomnieć, że 
poekstrakcyjne śruty sojowe zawierają białko nieulegające roz-
kładowi w żwaczu tzw. białko by-pass 

W procesie produkcji cukru produktem ubocznym są wy-
słodki buraczane oraz melasa. Są to pasze o wysokiej kon-
centracji energii (tab. 2). Mogą być one skarmiane w stanie 
świeżym, zakiszonym lub w formie suszonej. Świeże wysłod-
ki buraczane zawierają około 87-92% wody oraz charaktery-

zują się niską wartością pokarmową. Możliwością podnie-
sienia wartości pokarmowej wysłodków jest ich prasowanie. 
Po sprasowaniu wysłodki zawierają 18-20% suchej masy oraz 
wzrasta wartość energetyczna. Ponadto sprasowane wysłod-
ki łatwiej ulegają zakiszaniu. W żywieniu krów mlecznych 
stosuje się do 20 kg/dzień świeżych lub zakiszonych wysło-
dów, natomiast dla bydła opasowego zaleca się skarmiać do 
40 kg dziennie. Wysłodki należą do drogich pasz i zaleca się 
je stosować w żywieniu bydła mlecznego. Z cukrowni obok 
wysłodków buraczanych produktem ubocznym jest melasa. 
Zawiera ona około 80% suchej masy oraz około 10% białka 
ogólnego. Można ją wykorzystać do wzbogacania w energię 
słomy czy też siana. Melasa dostarcza przeżuwaczom łatwo 
fermentujących cukrów, które są źródłem energii dla bakte-
rii żwaczowych.

W produkcji mąki oraz kasz pozyskiwanym produktem 
ubocznym przemysłu zbożowego są otręby. Jest to pasza zawie-
rająca więcej białka oraz włókna w porównaniu do śrut zbo-
żowych. Z uwagi na wysoki udział włókna jest to pasza wy-
korzystywana głównie w żywieniu przeżuwaczy. Z otrąb naj-
wyższą wartością pokarmową cechują się otręby pszenne. Po-
siadają właściwości mlekopędne więc są dobrą paszą w żywie-
niu krów mlecznych. 

Produktami ubocznymi pochodzącym z przemysłu owoco-
wo-warzywnego są wytłoki uzyskiwane przy produkcji soków, 
win czy koncentratów. Wytłoki owocowo-warzywne zawierają 
znaczne ilości włókna oraz są źródłem witamin. 

Źródła:
- „Produkcja zwierzęca cz. I. Wiadomości podstawowe.” Warszawa. 
2006. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Rekiel

- www.zootechnik.com
- www.tygodnik-rolniczy.pl

Tabela 2. Zawartość składników pokarmowych i wartość energetyczna produktów przemysłu cukrowniczego dla przeżuwaczy

Pasza

Zawartość składników pokarmowych w kg paszy (%) Zawartość energii w kg paszy

Sucha
masa

Białko
ogólne

Tłuszcz
surowy

Włókno
surowe

Związki
bezazotowe 
wyciągowe

JPM MJ NEL

Wysłodki świeże 10,2 1,0 0,1 2,5 6,2 - 1,01

Wysłodki suszone 90,0 8,3 0,6 17,7 59,3 0,9 6,69

Melasa 80,3 9,3 - - 64,5 0,78 6,07
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Zbliża się termin zbioru kukurydzy na kiszonkę. Tegoroczna pogoda jest znacznie korzystniejsza dla wzrostu kukury-
dzy niż w poprzednich latach, co może zapowiadać dużo lepsze zbiory. Może będzie to taki rok, w którym zgromadzi-
my wreszcie dobre, wysokiej jakości pasze, także w nadmiarze. To uspokoi hodowców, którzy często karmią krowy na 
przysłowiowym „styku”, czekając nerwowo na otwarcie silosów.

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

kiszonka z kukurydzy – najważniejsza pasza 
objętościowa

Dlaczego kiszonka
jest tak ważna

w dawce pokarmowej?

Kiszonka z kukurydzy 
to podstawowa pa-
sza w produkcji mle-
ka. Najczęściej stano-

wi około 40% suchej masy (s.m.) dawek 
pokarmowych, 70-80% s.m. pasz obję-
tościowych.

Uprawa kukurydzy nie jest ani łatwa, 
ani tania, a poprzednie lata pokazały, 
że może być również zawodna, zwłasz-
cza z powodu suszy. To, co z takim tru-
dem urosło na polu, nie może być w żad-
nym stopniu zmarnowane przez niewła-
ściwe zakiszanie, a także przez niesta-
ranne wybieranie z silosów – optymal-
na ściana wybierania max co 2 dni naj-
lepiej frezem. Kukurydza łatwo się kisi 
– ma dużo cukrów, ale jest wrażliwa na 
fermentację wtórną – pomocne są szcze-
py bakterii fermentacji mlekowej Lacto-
bacillus buchneri, które mają zdolność do 
syntezy 1,2-propandiolu i kwasu propio-
nowego – związków hamujących rozwój 
grzybów w kiszonce.

Energia z kiszonki z kukurydzy po-
krywa zwykle około 40% zapotrzebowa-
nia krowy na energię netto. Skrobia kuku-
rydziana jest mniej i wolniej niż skrobie 
innych zbóż trawiona w żwaczu i przez to 
jest w dawce pokarmowej źródłem skrobi 
trawionej jelitowo (skrobia by-pass). Glu-
koza wchłaniana po strawieniu skrobi 
w jelicie cienkim to bardzo ważny skład-
nik pokarmowy – małe ryzyko kwasicy, 
zwłaszcza dla krów w okresie okołopo-
rodowym oraz w okresie szczytu laktacji.

Co dla niektórych może być zaskaku-
jące to 10 kg s.m. kiszonki z kukurydzy 
(w dawce około 28,5 kg kiszonki o za-
wartości 35% s.m.) dostarcza krowie oko-
ło 900-1000 g białka ogólnego, czyli tyle, 
ile dostarcza około 2,5 kg poekstrakcyjnej 
śruty sojowej. I jest to białko w znacznym 
stopniu by-pass, chronione, bo zeina, czyli 

podstawowe białko w kukurydzy, nie jest 
chętnie trawiona przez bakterie żwacza, 
mikroorganizmy żwacza nie są w stanie 
rozłożyć tego rodzaju białka.

Jeżeli kiszonka z kukurydzy jest pod-
stawową paszą w produkcji mleka, to 
jej jakość i wartość pokarmowa w naj-
większym stopniu ze wszystkich pasz 
decyduje o wydajności mleka, a tym 
samym o rentowności jego produkcji.

Co ważniejsze?

Wartość pokarmowa kiszonki z ku-
kurydzy zależy nie tylko od procesu fer-
mentacji, który z reguły się udaje. Wiel-
kie znaczenie ma to, co się kisi, czyli war-
tość pokarmowa zakiszonego materiału, 
a także to jak się kiszonkę wybiera z si-
losu lub pryzmy.

Dla uzyskania najlepszej kiszonki 
z kukurydzy ważne są: 
q Wybór odpowiedniej odmiany 

z uwzględnieniem stanowiska i prze-
znaczenia. 

q Wybór optymalnego terminu zbioru. 
q Odpowiednie rozdrobnienie ziarnia-

ka, oraz części wegetatywnych. 
q Wybór konserwantu. 
q Staranna metoda wybierania.

Decyzje dotyczące zbioru, sam proces 
sporządzania silosu czy pryzmy trwa kil-
ka dni, a efekty często błędnych decyzji 
mają wpływ na krowy przez kilka mie-
sięcy. Pełny silos czy pełna pryzma to 
optymistyczny widok, który świadczy 
o bezpiecznej ilości kiszonki. Ale czy pod 
folią znajduje się pasza dla krów mlecz-
nych? Czy przez złe wybieranie kiszon-
ki z silosu nie straci się całego potencja-
łu tej paszy do produkcji mleka?

Odmiana czy termin zbioru?
Trudno nie doceniać wyboru odmia-

ny, najlepiej dla konkretnego terenu upra-
wy i gwarantującego wysokie plony zie-

lonej masy oraz skrobi. Bardzo uzasad-
nione jest sianie mieszańców „stay gre-
en”, bo są one stworzone dla produkcji 
kiszonek. Tymi nie tylko gwarantujący-
mi wysoki plon skrobi, ale także wysoką 
strawność części wegetatywnych, a więc 
liści i łodyg, których w masie kiszonko-
wej jest więcej niż połowa.

Niestety, fakt, że ciągle uczymy się 
produkowania kiszonek z kukurydzy 
o wysokiej wartości pokarmowej, popeł-
niając wciąż wiele błędów, powoduje, że 
w praktyce nadal bardziej liczy się wy-
branie optymalnego terminu zbioru niż 
dobór odmiany. Oczywiście idealnie by-
łoby zasiać najlepszą odmianę i zebrać 
materiał w odpowiednim terminie. Moż-
na zasiać naprawdę wartościowy materiał 
i wszystko zepsuć przez „niepotrzebne” 
przyspieszenie terminu zbioru, bo wynika 
to z harmonogramu pracy firmy usługo-
wej, która robi nam kiszonki i odwrotnie.

Bardzo wiele zależy od terminu zbioru
Od terminu zbioru kukurydzy zale-

ży w dużym stopniu wartość pokarmo-
wa kiszonki z kukurydzy, a w wyborze 
terminu zbioru należy uwzględnić z jed-
nej strony, ile skrobi zgromadziła rośli-
na w ziarniakach, a z drugiej, ile włók-
na znajduje się w liściach i łodygach, jak 
jest ono zdrewniałe (zlignifikowane), bo 
to decyduje o strawności masy organicz-
nej. Te odmiany kukurydzy, których czę-
ści wegetatywne mają wyższą strawność 
masy organicznej, a zwłaszcza włókna, 
a jednocześnie których plon skrobi jest 
wysoki, powinny być preferowane jako 
mieszańce kiszonkowe. Wprowadzenie 
odmian mieszańcowych i udoskonale-
nie maszyn do zbioru, które „radzą so-
bie” (o ile są sprawne!) z prawie w peł-
ni dojrzałym ziarniakiem, spowodowa-
ło przesunięcie terminu zbioru do doj-
rzałości woskowo-szklistej. Dzięki temu 
ilość skrobi w kiszonce pozwala na po-
krycie bardzo wysokiego zapotrzebowa-
nia krów mlecznych na energię.
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Mówiąc o fazie wzrostu, pamiętamy 
jednak, że ostatecznym kryterium ter-
minu zbioru jest zawartość s.m. w zaki-
szanym materiale, która zależy z jednej 
strony od udziału kolb oraz stopnia wy-
pełnienia ziarniaków skrobią, a z dru-
giej strony od stopnia ulistnienia rośli-
ny oraz tempa zasychania liści i łodyg, 
a w odmianach „stey green” to zasycha-
nie jest wolniejsze.

Idealnie byłoby, gdyby zakiszany ma-
teriał zawierał około 35% s.m.

Jest wtedy bardzo prawdopodobne, że 
ziarniak jest już dobrze wypełniony skro-
bią, a materiał kiszonkowy jest jeszcze 
wystarczająco wilgotny dla skutecznego 
ubicia w silosie oraz niezdrewniały, a więc 
dobrze trawiony. O terminie zbioru kuku-
rydzy na kiszonkę nie powinna więc de-
cydować data, dostępność usługi przez 
firmę posiadającą sieczkarnię czy przy-
kład sąsiada, ale zawartość s.m. w mate-
riale zakiszanym.

Dodatkową informacją przydatną 
w ustalaniu terminu zbioru kukurydzy 
na kiszonkę może być usytuowanie tzw. 
linii mlecznej w ziarniaku, która rozdzie-
la skrobię szklistą od mleczno-woskowej. 
Gdy znajduje się na wysokości 2/3 ziar-
niaka (od dołu), teoretycznie w całej ro-
ślinie kukurydzy powinno znajdować się 
32-33% s.m. Na większych plantacjach 
byłby to właściwy termin do rozpoczę-
cia zbioru. Gdy linia mleczna znajduje 
się w środku ziarna jego połowę zajmuje 
skrobia szklista, a drugą skrobia mączy-
sta. To optymalny termin zbioru kukury-
dzy na kiszonkę, który teoretycznie po-
krywa się z 35% zawartością s.m. w całej 
roślinie. Gdy linia mleczna znajduje się 
na wysokości 1/3 ziarno jest trudne do 
rozdrobnienia i w większości wypełnio-
ne jest już skrobią szklistą.

Uwaga na rozdrobnienie!

W wyborze stopnia rozdrobnienia zie-
lonki z kukurydzy powinno się uwzględ-
niać wymagania procesu kiszenia oraz 
potrzeby zwierząt.

Z punktu widzenia procesu kiszenia 
im materiał jest bardziej rozdrobniony, 
tym łatwiej go ubić, a tym samym usu-
nąć powietrze. W przypadku zakiszania 
zielonki wilgotniejszej (poniżej 30% s.m.) 
można ją pociąć na dłuższe cząsteczki, 
natomiast zielonkę suchszą (ponad 35% 
s.m.) należy rozdrobnić bardzo drobno, 
nawet poniżej 1 cm, co ułatwi ubicie. Zbyt 

drobne pocięcie zielonki nie jest jednak 
odpowiednie dla krowy, bo za drobne 
cząsteczki szybko opuszczają żwacz nie-
strawione. Z drugiej strony zbyt słabe roz-
drobnienie może być powodem gorszej 
strawności włókna, a także sortowania 
cząstek, a więc wybierania przez krowę 
drobnych, a pomijania długich cząstek co 
stwarza ryzyko kwasicy żwacza. Szcze-
gólnie istotne jest drobne pocięcie części 
wegetatywnych, gdy zielonka jest starsza, 
wysuszona. Krowy mają wtedy tendencję 
do pomijania „słomiastych” łodyg i liści.

We wprowadzonej w ostatnich latach 
technologii shredlage, dzięki konstrukcji 
wałków rozdrabniających, materiał ki-
szonkowy może być pocięty na cząstecz-
ki o długości 2-4 cm, a ziarniak prawidło-
wo w pełni rozdrobniony.

Jeszcze do niedawna za prawidłowo 
rozdrobniony uważano ziarniak nadła-
many. Obecnie, gdy pobranie s.m. przez 
krowy wynosi 27-30 kg/dzień, a treść 
pokarmowa przebywa w żwaczu tyl-
ko kilkanaście godzin, dla optymalnej 
strawności skrobi konieczne jest pełne 
rozdrobnienie ziarna. Nawet najspraw-
niejsze noże sieczkarni nie uszkadzają 
ziarniaków. Ważny jest więc stan urzą-
dzeń zgniatających (wałków) w siecz-
karniach i nie pomoże skracanie długo-
ści sieczki, bo i tak znaczna część ziaren 
pozostaje nienaruszona i znajdzie się 
w kale. Stopień rozdrobnienia ziarnia-
ków jest szczególnie istotny przy póź-
niejszym terminie zbioru. Uwzględ-
niając powyższe uwarunkowania, dłu-
gość cięcia ustala się z reguły na 0,9-0,11 
cm, a rozstęp walców sieczkarni na 2-3 
mm, tak aby wszystkie ziarniaki były 
rozdrobnione. Im starsza jest zielonka, 
tym jej rozdrobnienie oraz rozdrobnie-
nie ziarniaków powinno być większe. 
Powyższe wartości nie dotyczą techno-
logii shredlage (sieczkarnia zapewnia 
bardzo dobre naruszenie ziarna oraz 
wydłużoną obróbkę materiału łodyg).

Konserwanty: tak czy nie?

Kukurydza łatwo się kisi, ale i nie-
stety łatwo się psuje w czasie wybie-
rania. Wymaga więc konserwantów nie 
tyle ułatwiających kiszenie, a popra-
wiających stabilność tlenową kiszonki.

Takie dodatki są już powszechne na 
rynku i warto je stosować, zwłaszcza gdy:
n w gospodarstwie nie rozwiązano pro-

blemu wybierania kiszonek ze zbior-
ników;

n kisi się kukurydzę w pryzmach czy 
kurhanach, co z zasady nie pozwala 
na dobre ubicie materiału;

n zakiszony materiał jest za suchy 
i przez to trudny do ubicia;

n konkretna partia kiszonki będzie skar-
miana w okresie wiosna-lato.

Podwyższenie wysokości ścinania ło-
dyg kukurydzy, np. ponad 40 cm, zwięk-
sza wartość energetyczną kiszonki, bo 
zwiększa się udział kolb z ziarniakami 
w zielonej masie, a zmniejsza udział czę-
ści wegetatywnych, często drewniejących 
od dołu rośliny. Podwyższanie wysoko-
ści ścinania łodyg jest uzależnione w ży-
wieniu krów wysokowydajnych, gdy po-
zwala na to plon zielonki oraz gdy nie 
jest problemem pozbycie się resztek po-
żniwnych.

Ostatnim etapem będzie prawidło-
we przykrycie silosu czy pryzmy folią 
kiszonkową. Wielu hodowców traktuje 
folię kiszonkową jak parasol, aby przy-
krywała kiszonkę przed deszczem. Fo-
lia ma przede wszystkim zabezpieczać 
przed dostępem powietrza. Dlatego mu-
si być starannie rozłożona i pokrywająca 
silos. Musi również być szczelnie przy-
kryta oponami, jedna przy drugiej, a nie 
tylko paroma, bezładnie rzuconymi na 
powierzchni silosu. Wtedy nawet silny 
wiatr nie porwie folii i spełni ona do koń-
ca swą rolę. Folia fruwająca na wietrze 
śmieje się z hodowcy, który niepotrzeb-
nie wydał na nią pieniądze.

Podsumowanie

Dyskutując o kiszonce z kukurydzy, 
trzeba mieć na uwadze to, że jej zbiór 
i kiszenie trwa parę dni, a efekty często 
błędnych decyzji mają wpływ na krowy 
i produkcję mleka przez kilka kolejnych 
miesięcy. Pełny silos czy pełna pryzma 
to optymistyczny widok, który świadczy 
o bezpiecznej ilości kiszonki. Ale czy pod 
folią znajduje się pasza dla krów mlecz-
nych? Czy firmy usługowe są odpowie-
dzialne za sprawy uprawowe? Nie może 
być tak, że ich odpowiedzialność za ja-
kość i wartość pokarmową kiszonki z ku-
kurydzy kończy się w momencie zbio-
ru zielonki. 

Wartość kiszonki zależy również od 
tego, jak hodowca kontroluje jej produk-
cję. Złe wybieranie kiszonki z silosu, mo-
że mieć negatywne skutki w postaci utra-
ty całego potencjału tej paszy tak ważne-
go do optymalnej produkcji mleka.
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Woda jest zasadniczym składnikiem każdej żywej materii, uczestniczy we wszystkich procesach metabolicznych 
procesach życiowych zwierząt. Umożliwia zwierzęciu  przetwarzanie i przyswajanie składników pokarmowych oraz 
substancji mineralnych. Tworzy przez to podstawowe środowisko dla każdej żywej komórki.

mgr inż. Adam Kozicki 
Doradca Zespołu Doradców w Iławie

znaczenie wody w żywieniu trzody chlewnej

Organizm zwierząt zawiera od 45 do 75% 
wody, natomiast u płodów może stanowić 
nawet do 97% masy ciała. W poszczególnych 
tkankach organizmu procent zawartości wo-
dy kształtuje się różnie i pozostaje w ścisłym 
związku z aktywnością przemiany mate-
rii. Niedobór wody w organizmie zwierzę-
cia, powoduje niestety częste i drastyczne 

w skutkach zaburzenia orgazmu zwierząt, np. utrata 5 proc. 
ogólnej ilości wody powoduje u zwierząt odczucie pragnienia, 
natomiast ubytek 20 proc. spowoduje śmierć zwierzęcia.

Nieodpowiednie zapewnienie czystej wody szczególnie 
ujemnie wpływa na rozwój młodych zwierząt oraz funkcji 
rozrodczych i produkcji mleka. Zapotrzebowanie w wodę uza-
leżnione jest od zawartości suchej masy w dawce paszy i od 
zawartości poszczególnych składników pokarmowych tj. biał-
ka, tłuszczu, węglowodanów oraz soli mineralnych. Zakłada 
się, że na kilogram suchej masy paszy, pobranie wody wyno-
si 7-8 litrów.

Na pobranie wody wpływają także wiek, masa ciała, stan 
fizjologiczny oraz sposób utrzymania i mikroklimat chlew-
ni, dlatego zapotrzebowanie świń na wodę należy rozpatry-
wać w obrębie poszczególnych grup technologicznych. Nie-
wątpliwie największe zapotrzebowanie na wodę w odniesieniu 
do masy ciała, wykazują grupy technologiczne zwierząt mło-
dych tj. prosięta, warchlaki i młodzież hodowlana, a także lo-
chy karmiące. Te ostatnie szczególnie narażone są na odwod-
nienie, gdyż duże ilości wody wykorzystywane są na produk-
cję mleka. Należy przy tym jednak pamiętać, że w przypad-
ku prosiąt ssących mleko nie zaspokaja ich pełnego zapotrze-
bowania na wodę, dlatego dostęp do niej należy zapewnić już 
w pierwszych dniach życia.

Stwierdzono, że w grupie prosiąt ssących, którym dostar-
czona była woda, przyrosty dobowe były wyższe o 13 proc., 
a śmiertelność plasowała się na dwukrotnie niższym poziomie 
w porównaniu z prosiętami grupy kontrolnej, którym tej wo-
dy nie dostarczono. Duże zapotrzebowanie na wodę zwierząt 
należących do młodych grup produkcyjnych wynika przede 
wszystkim z intensywnego wzrostu i rozwoju organizmu, 
zwiększonej ruchliwości, a także słabo rozwiniętego ośrodka 
regulacji wodnej. Należy również pamiętać, iż w różnych okre-
sach roku zmienia się także zapotrzebowanie na wodę, które 
w okresie zimowym może być nawet dwukrotnie niższe ani-
żeli w okresie letnim. Orientacyjne zapotrzebowanie na wodę 
w poszczególnych grupach produkcyjnych przedstawia tabela.

Woda przeznaczona do pojenia świń powinna charaktery-
zować się normami wody pitnej którą spożywają ludzie, tj. mu-
si być bezbarwna, bez zapachu, bez smaku, bez obecności bak-

terii chorobotwórczych. Optymalna temperatura wody z prze-
znaczeniem do spożycia przez trzodę chlewna powinna wy-
nosić 10-15°C. Wypicie przez zwierzę dużej ilości zbyt zimnej 
wody, może wstrzymać perystaltykę żołądka i jelit, co spowo-
duje zaburzenia w układzie pokarmowym. Ponadto zbyt zim-
na woda w poidłach stanowi przyczynę przeziębień, poronień 
lub obniżenia wyników produkcji, ponieważ organizm prze-
znacza duże ilości energii na jej ogrzanie. Niemniej jednak zbyt 
wysoka temperatura wody, także wpływa niekorzystnie, po-
przez przyspieszone namnażanie biofilmu oraz pogarszanie 
wyników odchowu szczególnie w okresie upałów. 

Podsumowując warto podkreślić, że zaopatrzenie świń 
w wodę o odpowiedniej ilości i jakości jest podstawowym 
czynnikiem zdrowotnym i warunkującym optymalne pobra-
nie paszy, co stanowi istotny element wpływający na końco-
wy wynik produkcyjny. Dlatego, też wskaźniki pobrania wo-
dy u poszczególnych grup produkcyjnych są coraz częściej bra-
ne pod uwagę przy projektowaniu nowych obiektów inwentar-
skich przeznaczonych dla trzody chlewnej. 

Źródła:
- Tygodnik „Hoduj z głową”
- Miesięcznik „Trzoda chlewna”

Zapotrzebowanie grup produkcyjnych trzody chlewnej na wodę

Grupa produkcyjna Zapotrzebowanie na wodę
litr/szt./dobę

Prosięta ssące 0,5-2

Warchlaki 1-5

Tuczniki 4-10

Lochy luźne 8-12

Lochy prośne 12-20

Lochy karmiące 25-40

Knury 8-10
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28 września 2021 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zorganizował we-
binarium pn. „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich”. W spotkaniu uczestniczyło 
ponad 100 osób z województwa warmińsko-mazurskiego i nie tylko, a w szczególności: mieszkańcy obszarów wiej-
skich, doradcy rolniczy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków doradztwa rolniczego i firm 
branżowych.

dr inż. Izabella Kłodowska
Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

relacja z webinarium pn. „zrównoważona gospo-
darka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich”

„Europejski Zielo-
ny Ład” kładzie na-
cisk m.in. na gospo-
darkę o obiegu za-
mkniętym. W za-
kresie gospodarki 
wodno-ściekowej 
działania te zmie-

rzają do zmian technologicznych, orga-
nizacyjnych i społecznych, wykorzysta-
niu narzędzi wspomagających ocenę lo-
kalnych i regionalnych postępów w kie-
runku gospodarki o obiegu zamkniętym 
oraz zarządzaniu i planowaniu środowi-
skowym.

Zorganizowane webinarium było od-
powiedzią na wypełnienie i zastoso-
wanie założeń idei gospodarki o obie-
gu zamkniętym w sektorze gospodar-
ki wodno-ściekowej na obszarach wiej-
skich. Poruszona tematyka podczas 
spotkania dotyczyła technologii hydro-
fitowej w oczyszczaniu ścieków i od-
zysku wody szarej w gospodarstwach 
domowych. To technologie przyszłości 
bardzo istotne dla naszego wojewódz-
twa, których stopień wdrożenia jest bar-
dzo niewielki.

Pani prof. dr hab. inż. Hanna Obar-
ska-Pempkowiak z Wydziału Inżynie-
rii Lądowej i Środowiska Politechniki 
Gdańskiej w wykładzie nt. „Oczyszcza-
nie ścieków na obszarach niezurbani-
zowanych – rozwiązania technologicz-
ne przyjazne środowisku”, przedstawiła 
korzyści płynące z zastosowania przy-
domowych hydrofitowych oczyszczalni 
ścieków na terenach o zabudowie roz-
proszonej, gdzie budowa sieci kanaliza-
cyjnej jest nierealna ze względu na nad-
mierne koszty jej utrzymania, a groma-
dzenie ścieków w zbiornikach szczel-
nych (tzw. szambach) i ich wywóz ta-
borem asenizacyjnym do oczyszczal-
ni ścieków jest drogi, a zimą w niektó-

rych rejonach bywa niemożliwy. Obiek-
ty hydrofitowe stosowane są do usuwa-
nia zanieczyszczeń ze źródeł obszaro-
wych, punktowych i odwadniania osa-
dów ściekowych. Spośród zalet wyróż-
niamy odporność na zmienne obciąże-
nie hydrauliczne, konkurencyjne koszty 
w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, 
naturalny wygląd umożliwiający łatwe 
wkomponowanie się w krajobraz wiej-
ski, brak powstawania wtórnych osa-
dów ściekowych, skuteczne usuwanie 
zawiesiny ogólnej, materii organicznej, 
związków biogennych i refrakcyjnych, 
prosta obsługa i eksploatacja, a także 
w okresie wegetacyjnym transpiracja 
wody 4-8 mm H2O/d. Pani Profesor za-
prezentowała także możliwość zastoso-
wania tych systemów do unieszkodli-
wiania ścieków szarych („woda szara”) 
np. z łazienki, kuchni itp. i ponownego 
wykorzystania wody do spłukiwania to-
alet czy nawadniania terenów zielonych. 
Bardzo innowacyjne rozwiązanie szcze-
gólnie przydatne na obszarach niezurba-
nizowanych ze względu na aspekty eko-
nomiczne i środowiskowe.

Z kolei Pan dr hab. Łukasz Drew-
niak, prof. ucz., Prodziekan ds. finan-
sowych Wydziału Biologii Uniwersyte-
tu Warszawskiego w wykładzie nt. „Pa-
sywne systemy oczyszczania ścieków 
– alternatywne rozwiązanie technolo-
giczne na terenach wiejskich”, przedsta-
wił możliwość zastosowania zbiorczego 
odprowadzania ścieków z gospodarstw 
domowych do hydrofitowej oczyszczal-
ni ścieków zlokalizowanej w pobliżu 
danej miejscowości lub w jej obrębie. Po-
lecane dla terenów wiejskich o relatyw-
nie zwartej zabudowie, oddalonej od ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej, wówczas 
gdy koszty budowy są nieopłacalne. 
W porównaniu do tradycyjnych mecha-
niczno-biologicznych oczyszczalni zu-
żywają mniej energii i nie ma koniecz-

ności napowietrzania, mieszania oraz 
ogrzewania ścieków. Łatwe w rozbudo-
wie o kolejne zbiorniki i filtry gruntowe 
oraz nie ma potrzeby tłoczenia ścieków 
wiele kilometrów do najbliższej oczysz-
czalni. To rozwiązanie przyjazne śro-
dowisku, bez stosowania dodatkowych 
związków chemicznych. Pełnią funkcję 
zbiorników retencyjnych, które są bar-
dzo istotne w okresie suszy. Oczyszczo-
na woda może zostać wykorzystana do 
zabiegów agrotechnicznych, nawadnia-
nia pól czy ogrodów. System popraw-
nie uruchomiony może działać efektyw-
nie przez lata bez większego udziału 
człowieka.

Ciekawe rozwiązania technologiczne 
dotyczące odzysku wody szarej i ciepła 
oraz odzysku wody deszczowej w jedno-
rodzinnych budynkach mieszkalnych po-
zytywnie wpływające na zasoby wodne, 
ekosystem i budżet domowy przedstawi-
ła Pani mgr inż. Anna Lisiecka z firmy 
P.H.U. Ortocal s.c. z Poznania w wykła-
dzie nt. „Odzysk wody szarej i ponow-
ne jej wykorzystanie w gospodarstwie 
domowym”.

Podczas webinarium nie zabrakło 
także prelekcji przedstawicieli Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Olszty-
nie i Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego. Do-
wiedzieliśmy się o aktualnych i plano-
wanych naborach wniosków w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej na obsza-
rach wiejskich.

Bardzo dziękuję wszystkim prelegen-
tom i uczestnikom za udział w webina-
rium i zachęcam Państwa do przeczyta-
nia ulotki poświęconej tematowi „Sys-
temy hydrofitowe przyjazne środowi-
sku” dostępnej na stronie Ośrodka www.
wmodr.pl, w zakładce wydawnictwa.
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ceny pasz (11.10.2021 r.)

Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie cena (zł/opak.) 25 kg

Pasza CJ 40,00
Pasza DJ 41,00
śruta sojowa ( 1 dt) 222,00
śruta rzepakowa (1 dt) 180,00

De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1 25 kg/51 zł
Brojler 2 25 kg/50 zł
Odchów 1 25 kg/48 zł
Odchów 2 25 kg/46zł
Nioska towarowa 25 kg/46 zł
Kaczka starter 25 kg/49 zł

De Heus-Stendera Lubawa trzoda
Prestarter MPU 4% Mammy 
Perfekt 20 kg/66 zł

Prestarter MPU C 25 kg/55 zł
Konc.HQ prosięta 25 kg/110zł
Konc.Junior 25 kg/87zł
Kaudalac HE 25 kg/118zł
tuczniki Konc.HGC Super 30 kg/75

De Heus-Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk   20 kg/168 zł
Ekono Milk  20 kg/145 zł
West Milk 20 kg/125 zł
pasza granulowana starter 25 kg/47 zł
pasza granulowana junior 25 kg/45 zł
Kaliber musli 15 kg/41 zł

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie cena (zł/opak.) 25 kg

Produkty SANO
Laktoma 52,00
Meggi 35 92,00
Mleko Milsan 160,00
Protamilk Complite 80,00
Protamino Forte 83,00
Protamino Matra 73,00
Protamino Piggi 90,00
Profisan 160,00
„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j, Kurzętnik”
Power Starter 74,00
otręby pszenne 77,00
Power tucznik *25 kg) 70,00
Provit L (25kg) 66,00
Provit P (25 kg) 70,00
Provit T (25 kg) 62,00
śruta rzepakowa 189,00
śruta sojowa 220,00

Piotr Andrzej Michalak,
Alfa Agri Michalak, ul. Toruńska 4, 12-100 Szczytno
Starter Standard 190,00
Lactoma 186,00
Mleko Milsan 604,00
San Bull 252,00
Opas 150,00
Keno 120,00

pasze dla bydła cena (zł/dt)
Krówka 158,33
Cielak 1 188,00
Cielak 2 176,00

Spółdzielnia producentów trzody LUB-TUCZ Lubawa
wyszczególnienie cena (zł/dt) 

Tucznik TV Super 275,00
Warchlak W 20% 306,00
Prosięta PDP 20% 315,00
Lochy karmiące LK 20% 270,00
Lochy prośne LP 7,5% 237,00

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych

Agro ProRobot 20 bez GMO 159,50
Agro Finezja 22 bez GMO 166,50
Agro Werwa bez GMO 298,00
Agro Extra Energia bez GMO 189,50
Agro Delicja bez GMO 235,00

mieszanka dla cieląt
Agro Smakuś bez GMO 189,50
Agro Musli KPP bez GMO 200,50
Agro Starter bez GMO 170,00
Agro Kadet bez GMO 157,50
Agro MH bez GMO 129,00
Agro Top CJ bez GMO 150,00

koncentraty
Maximus 38 MH bez GMO 238,00
Maximus 38 MH z GMO 245,00

korektory 
Mikor 38 Active bez GMO 218,00
Mikor 34 Energia bez GMO 192,00
Mikor 38 bez GMO 228,00
Mikor 35 Protect bez GMO 202,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego
BullStar Progres bez GMO 221,00
BullStar Strong bez GMO 199,50
BullStar Treściwy bez GMO 136,00

mieszanki specjalistyczne
Agro Mix 26 bez GMO 161,00
Agro Mix 28 bez GMO 167,00

Kurczęta hodowlane (opak.25 kg)
Kurka 1 44,88
Kurka 2 42,00
Kurka 3 40,00

drób wodny
Gęś/Kaczka 1 44,38
Gęś/Kaczka 2 40,88

pasze dla bydła cena (zł/dt)
Krówka 158,33
Cielak 1 188,00
Cielak 2 176,00

inne:
otrzęby pszenne 126,00

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

pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat 292,00
Prestarter 246,00

Pasze dla drobiu cena (zł/dt)
Brojler 2 196,00
Brojler 3 186,00
Kura z podwórka 190,00
Koncentrat 35 264,00

indyki
Indyk Vit Starter 57,25
Indyk Vit Grower 51,75
Indyk Vit Finiszer 46,00

preparaty mlekozastępcze
Agrorac 1 720,00
Agrolac Excellent 698,00
Agrolac Komfort Plus 567,00
Agrolac Len 530,00

premiksy
VitAgro Repro Max 692,00
VitAgro SomiFix 532,00
Vit Agro Smart 547,00
VitAgro Elita 527,00
VitAgro TMR 357,00
Vit Agro Standard 377,00
VitAgro Zasuszenie 457,00
VitAgro Gladiator 327,00
Vit Agro CJ Max 347,00
VitAgro Silver Efekt 347,00
VitAgro Silver Somat 397,00
VitAgro Karot 477,00
RumBa Active 517,00
KillAcid 417,00
Agro Bufor Tytan 317,00
Calcium Koncept 130,00 
VitAgro Przygotowanie 762,00
VitAgro Lakto Somat 452,00
VitAgro Rozród 522,00
Agro Fat 697,00
Agro Bufor Max S.C. 297,00
Agro Bufor 270,00
MYcoKill 612,00
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych
Agro TOP 16 bez GMO 127,00
Agro TOP 18 bez GMO 132,50
Agro TOP 20 bez GMO 139,00
Agro TOP 22 bez GMO 146,00
Agro TOP 24 bez GMO 150,50
Agro 18 bez GMO 140,50
Agro 19 bez GMO 148,00
Agro 20 bez GMO 151,50
Agro 21 bez GMO 154,00
Agro 23 bez GMO 156,50

Pasze dla kur niosek (opak.25 kg)
Kura Nioska 43,12
Kura Nioska bez GMO 43,63
Kura Nioska Zagrodowa 43,88
Koncentrat sojowy dla kur niosek 43,10

kurczak brojler farmerski
Brojler Starter 47,63
Brojler Grower 45,88
Brojler Finiszer 45,13
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ceny ŚrodkÓw ocHrony roŚLin (11.10.2021 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

Roślinna Apteka Teresa 
Nowak – Ełk

ZRiO Agroplon
Bartoszyce

Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec

P.U.-H. „CHEMIROL”
Bartoszyce

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY

Huzar ACTV 387 OD 1 l 115,75
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galmet 20SG 50 g 40,00

Galaper 200 EC 1 l 335,00

Atlantis 12 OD+Actiriob 500 ml 77,28

Maister Power 42,5OD 5 l 798,00

Mustang 306 SE 1 l 110,00

Chwastox Extra  300 SL 1 l 12,80 1l 90,00

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

Gold 450 EC 1 l 47,45

Fernando Forte 300EC 1 l 72,40

Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 18,47

Lentipur FLO 500SC 1l 28,45

Puma Uniwersal 069 EW 1l 133,30

Roundap Flex 480 1 l / 5 l 55 / 220

Roundap  Ultra 360 SL 1 l 23,17 1 l 48,00

Mustang Forte 195 SE 1 l 60,52

Rosate 360 SL 20 l 425,00 20 l 431,00

Titus 25 WG 100 g 286,70

Roundap Ultra 360 SL 1 l 23,17 1 l 48,00

Mustang Forte 195 SE 1 l 60,52

Rosate 360 SL 20 l 425,00 20 l 431,00

Titus 25 WG 100 g 286,70

FUNGICYDY

Ambrossio 500 S.C. 5l 454,00

ZAPRAWY i regulatory

Nuprid 600FS 0,25l 171,65

Orius Extra 250EW 1,5 kg 104,00

Orius Extra 02WS 0,9 kg 44,70 0,9 kg 65,00 0,9 kg 52,00

Syrius 02WS 0,3 kg 25,00

Asahi SL
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ceny ŚrodkÓw ocHrony roŚLin (11.10.2021 r.)

Nazwa środka ochrony
roślin

Halwit-Grabinek
(z informacji od rolników)

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

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

HERBICYDY
Chwastox Extra 300SL 5 l 185,00 5 l 86,00 5l 84,00
Chwastox Turbo 340 SL 5 l 155,00 5 l 145,00 5l 142,00
Huzar Activ 387 OD 5 l 704,00 5l 700,00
Granstar Ultra SX 50 SG 240 g 289,00
Maister POWER 42,5 OD 1 l 189,00 1 l/5 l 170/750 1l/5l 168/750
Mustang forte 195SE 1l 69,00
Roundap ultra 360 SL 20 L 580,00 1l 65,00 1l 65,00
Titus 25 WG 100 g 366,00
Mustang 306SE 1 l 165,00
Fusilade Forte 150 EC 1 l 129,00
Puma Uniwersal 069 EW 5 l 840,00 1 l 139,00 1 l/5 l 40/650 1 l/5 l 40/640

FUNGICYDY
Tarcza Łan 250 EW 1l 69,00
Funaben Plus 02WS 0,3kg 55,00

INSEKTYCYDY
Coragen 200 S.C. 50 ml 85,00
Decis Mega 50 EW 1 l 160,00
Mospilan 200 g 145,00 80 g/600 g 50/290 80g/600 g 49/285

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

nowoŚci wydawnicze
Rozwój nauki spowodował, że pojawiły się metody opierające się na poszukiwaniu zależno-

ści pomiędzy faktami z przeszłości, mogącymi determinować przyszłość. Formą działalności 
poznawczej zmierzającą do wskazania najbardziej prawdopodobnych przyszłych zdarzeń jest 
prognozowanie.

W rolnictwie prognozowanie czyli przewidywanie zmian wyników produkcyjnych czy sytuacji 
ekonomicznej jest szczególnie trudne, co wynika z biologiczno-technicznego charakteru prowa-
dzonej produkcji. Zdarza się, że występują klęski (np. susze, gradobicia), których nie można prze-
widzieć, a które powodują duże straty, w konsekwencji wpływające na poziom cen produktów. 
Prognoza, którą przygotowuje się, jest wciąż obarczona większym lub mniejszym błędem. Im 
więcej wiadomo o kształtowaniu się danego zjawiska w przeszłości, tym trafniejszych można 
oczekiwać prognoz, a tym samym mniejszych odchyleń danych rzeczywistych od planowanych. 
W obecnej rzeczywistości prognozy są nieodzownym elementem skutecznego i sprawnego za-
rządzania gospodarstwem rolnym. Decyzje rolnika nie mogą ograniczać się do rozwiązywania 
tylko bieżących problemów, należy myśleć perspektywicznie, określając np. 
kierunki i zakres inwestowania. Posiadana wiedza i prawidłowa ocena rozwoju 
różnych zjawisk oraz procesów gospodarczych pozwalają wykorzystać poja-
wiające się możliwości, ale także ograniczyć ryzyko podejmowanych działań. 
Do przetrwania na rynku potrzebne są informacje, które w mniejszym lub więk-
szym stopniu przedstawiałyby przyszłe warunki.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW JAKO NARZĘDZIE DO WYLICZANIA

KOSZTÓW OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

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

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2021 r.

Renata Gazda

Bieżące Informacje nr 11 [384]  n  Listopad 202126

agrorynek



ceny skUpU Żywca (zł/kg) (11.10.2021 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy

OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu
Żywiec wieprzowy

– 3,00-4,00 zł + VAT
- WBC kl. E - 4,50-5,50 zł + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa O:

jałówki – śr. 7,00
buhajki – śr. 7,50

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-17,70

byki pow. 300 kg R-18,30

jałówki: 6,50 zł-7,00 zł + VAT byki 
Byki /HF/: 7,30-7,80 zł + VATbyki
Byki mięsne: 7,60-8,10 zł + VAT

ŻYWIEC KROWY śr. 8,05 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 14,90 brak skupu

ceny skupu mleka (11.10.2021 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 0,40  0,12  0,30 1,81 0,05-0,26  

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M. Mrągowo 1,76

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”

Oddział w Lubawie
0,11 0,10 0,1+0,05 1,65 0,1-0,22

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

za kontr. użytk.

Średnie ceny tarGowiskowe (w zł) (11.10.2021 r.)

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

Biskupiec    150-200 0,80-1,00

Ełk 108 72 72 90-100 0,80-1,00

Giżycko    160-250 0,60-0,90

Olecko 100 80 80 120-200 0,60-1,00

Orneta 110 900 130 0,80

Pisz    110-140 0,7-1,00

Szczytno    145 1,20
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ceny nawozÓw mineraLnycH (11.10.2021 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

"Zaopatrzenie Rolnictwa  
i Ogrodnictwa „Agroplon”  

Bartoszyce"

Chemirol Bartoszyce

"Centrala Nasienna 
Nidzica"

"Halwit 
Grabinek"

"BAY WA Nowa Wieś 
14-400 Pasłęk"

P.H.U. "Biochem"
Wiesław Musiał

Zakład zaopatrzenia rolnictwa
ul. Kormoranów 5, 11-700 Mrągowo
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ceny UsłUG roLniczycH (11.10.2021 r.)

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

Orka pług 4-skibowy 172,80 (godz.) 229,50 h 250,00 /ha

Orka 4 skiby pług obrotowy 292,50 h

Roztrząsanie obornika 388,80 (godz.) 184,50 h

Transport 1-przyczepa 123,00 (godz.) 150 h

Transport 2-przyczepy 147,60 (godz.) 170,00

Siew kukurydzy 189,00 h 150,00 /ha

Najem ciągnika 140,00 h

Gruber 252,00

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

Siew zbóż 18,00 /ha

Wysiew nawozów 162,00 h

Rozwożenie wapna z załadunkiem 20zł/tona

Kultywator 172,80 (godz.)

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 261-292,5 h

koszenie kosiarką rotacyjną 184,50 150,00/ha

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana 207,00

Wypożyczenie ciągnika 108,00 (godz.) 120/godz.

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

Bronowanie 97,20 (godz.)

Wałowanie 97,20 (godz.)

Talerzowanie 172,80 (godz.) 261,00

Ładowarka/cyklop 129,60 (godz.) 155,70 130,00/godz.

Spycharka 129,60 (godz.)

Koparka 108,00 (godz.) 100,00

Równarka 135,00 (godz.)

Zestaw niskopodwoziowy 147,60 (godz.)

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy) 432,00 +45,00

Zbiór balotów turem 126,00

Odwóz kiszonki 4 t 166,50 h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 25,00 zł/szt

Zbiór zielonek 581,40-632,70 h 300,00 od przyczepy

Owijanie balotów 8,10 zł za szt
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W dniach 30.09 – 02.10.2021 r. odbyła się III edycja Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych 
BIOEXPO. Wydarzenie miało miejsce w Nadarzynie, w halach targowych PTAK WARSAW EXPO. Partnerem strate-
gicznym targów była Polska Izba Żywności Ekologicznej (IPŻE).

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

międzynarodowe targi Żywności i produktów 
ekologicznych bioeXpo warsaw

Wstęp na hale tar-
gowe był bezpłatny, 
wymagana była je-
dynie wcześniejsza 
rejestracja na stronie 
internetowej targów 
BIOEXPO. Do dyspo-
zycji gości był rów-

nież bezpłatny parking. Podczas trzech dni 
targów można było wziąć udział w róż-
nych konferencjach. Jeden blok konferen-
cji był dostępny dla wszystkich odwiedza-
jących, natomiast drugi wymagał wcze-
śniejszej rejestracji, był płatny i był skiero-
wany do gości anglojęzycznych. Na kon-
ferencjach były poruszane tematy doty-
czące nadchodzących zmian w przepi-
sach unijnych dotyczących rolnictwa eko-
logicznego (od 01.01.2022 r.), perspektywy 
rozwoju rynku produktów ekologicznych, 
sposobów promocji produktów lokalnych, 
aspekty zdrowotne żywności ekologicznej, 
kosmetyków oraz chemii domowej z natu-
ralnym składem, a wszystko w kontekście 
rozwoju rolnictwa ekologicznego związa-
nego z nadchodzącym Zielonym Ładem.

Gospodarstwa ekologiczne biorące 
udział w targach prezentowały szeroką 
gamę produktów: jaja, mleko, przetwory 
mleczne, świeże oraz przetworzone wa-
rzywa. Jak nazwa wskazuje, były to tragi 
międzynarodowe. Wystawcy przyjechali 
głównie z Polski, ale można było też spo-
tkać przedstawicieli z Włoch, Bułgarii czy 
nawet z Egiptu. Podczas targów nie zabra-
kło także pokazów kulinarnych. 

Udział w targach był świetnym spo-
sobem do nawiązania nowych kontak-
tów biznesowych, ale również był oka-
zją do zapoznania się z aktualnymi tren-
dami w sektorze żywności ekologicznej. 
Można było zauważyć, że na stanowiskach 
często pojawiał się temat konopi włókni-
stych – obecnie popularne stały się pro-
dukty uzyskiwane z tej wielokierunko-
wej rośliny, od herbatek z suszu po ole-
je czy olejki zawierające w swoim skła-
dzie CBD (kannabidiol). Kolejnym hitem 
targów był czarny czosnek, który moż-
na było dostrzec na kilku stanowiskach. 
Jest to świeży czosnek poddany proceso-
wi fermentacji, następnie uzyskany pro-
dukt jest używany jako przysmak kuli-
narny. Na wielu stanowiskach promowa-
ne były zimno tłoczone oleje. Obecnie do-
stępnych w sprzedaży jest wiele firm ofe-
rujących ten produkt, ale też poszerza się 
zakres surowców, z których produkowa-
ne są oleje. Z ciekawszych pozycji można 
było spróbować oleju z pestek wiśni, orze-
chów laskowych, nasion marchwi, pestek 
moreli czy nasion pokrzywy. Oferta jest 
bardzo bogata, bo i klienci oczekują coraz 
szerszego asortymentu. Po olejach kolej-
nym trendem są kiszonki. W tej dziedzi-
nie producenci również puszczają swo-
je wodzy fantazji. Podczas targów odby-
ła się premiera produktu jednego z wy-
stawców, był to zakwas z buraków z nu-
kleotydami – jak podaje producent, pro-
dukt jest efektem prac naukowców z Pol-
ski i Szwajcarii. 

W sektorze dedykowanym dla produ-
centów rolnych można było znaleźć fir-
my zajmujące się sprzedażą ekologiczne-
go materiału siewnego oraz nasadzenio-
wego (drzewka owocowe), nawozów oraz 
innych środków do produkcji dozwolo-
nych w systemie rolnictwa ekologicznego, 
m.in. pożyteczne mikroorganizmy.

Osobne stanowisko było poświęcone 
certyfikacji Demeter. Promowały się na 
nim prywatne gospodarstwa rolne, jak 
i gospodarstwo w Juchowie, gdzie znaj-
duje się siedziba organizacji. Certyfikacja 
Demeter dotyczy rolnictwa biodynamicz-
nego, czyli gospodarowania zgodnie z ka-
lendarzem uwzględniającym fazy księży-
ca, jak i konfiguracje planet, ponadto sto-
sowane są również preparaty biodyna-
miczne. Aby uzyskać na swoim produkcie 
znak Demeter, należy tak jak w rolnictwie 
ekologicznym poddawać się certyfikacji. 
Zazwyczaj produkty oznaczone logo rol-
nictwa biodynamicznego zawierają rów-
nież na swojej etykiecie symbol świadczą-
cy o certyfikacji rolnictwa ekologicznego. 

Targi Bioexpo są stosunkowo nową 
propozycją na polskim rynku, w tym ro-
ku odbyła się dopiero III edycja. Jednakże 
warto zarezerwować sobie w przyszłym 
roku czas i uczestniczyć w tym wyda-
rzeniu. Nadchodzące inicjatywy Europej-
skiego Zielonego Ładu spowodują rewo-
lucję w europejskim rolnictwie, w związ-
ku z czym temat żywności ekologicznej, 
a tym samym rolnictwa ekologicznego bę-
dzie naszą przyszłością.
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Krosno – zapomniane miejsce na Warmii
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I

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

Zapewne o miejscowości Krosno na Warmii mało kto sły-
szał. Nie jest miejscem słynnym w samym sobie i poleca-
nym przez przewodniki turystyczne, mimo to jest jednym 
z najpiękniejszych, zapomnianych miejsc na Warmii. Wy-
jątkowym miejscem, w powiecie lidzbarskim, Krosno stało 
się za sprawą sanktuarium. Wyjątkowe, bo położone na ubo-
czu, pośród pól. Kto o nim nie słyszał, dziś może poczytać, 
bo warto je poznać, a może nawet odwiedzić.

Blisko Ornety, w powiecie lidzbarskim, na uboczu po-
śród pól i zbóż, znajduje się sanktuarium, które co roku od-
wiedza tysiące pielgrzymów. Nikt tak naprawdę nie wie, 
kiedy stało się miejscem pielgrzymowania. Historia Kro-
sna rozpoczęła się prawdopodobnie od 1400 roku. Wcze-
śniej około 1384 roku na miejscu pruskiej osady plemie-
nia Warmów powstała wieś Krosno (Crossen) od nazwi-
ska jej pierwszego właściciela, przybyłego z Westfalii – 
Johanna von Crossen. 

Początek kultu 
maryjnego związany 
jest z legendą o cu-
downej figurce Mat-
ki Boskiej z Dzie-
ciątkiem, którą dzie-
ci znalazły w rze-
ce Drwęca Warmiń-
ska i zaniosły ją do 
domu. Dalej legen-
da głosi, że figurka 
w nieznany nikomu 
sposób wróciła na 
swoje miejsce na ka-

mieniu w rzece. Czynność przenoszenia powtarzano kil-
kakrotnie, ale zawsze figurka wracała do rzeki. Wydarze-
nie uznano za znak od Boga. Wkrótce w tym miejscu wy-
budowano kapliczkę. Najpierw drewnianą, którą z czasem 
zamieniono na murowaną. W kronikach kościelnych zapi-
sano cuda ozdrowienia i niezwykłych łask, jakich dozna-
wali modlący się tutaj wierni. Informacje o cudach sięgają 
ostatniej wojny światowej, a niewielką alabastrową figur-
kę Matki Bożej z dzieciątkiem wystawiono w ołtarzu głów-
nym. Później niezwykła figurka zaginęła. 

Wkrótce pojawiła się tradycja pielgrzymowania do te-
go miejsca. Kaplica stała się za mała, by obsłużyć na-
pływające z okolicy pielgrzymki, które nawiedzały słyną-
cą cudami figurę. Tym samym kult maryjny jest starszy 
od barokowego kościoła, którego budowę zakończono 
w 1720 roku, a wnętrza i zdobienia zakończono dopiero 
w 1759 roku. Budowa całego zespołu wzorowana była 
na Świętej Lipce. Zespół usytuowany w zakolu rzeki sta-
nowi jednonawowa świątynia o trzech przęsłach z dwo-
ma rzędami płytkich kaplic, obejścia krużgankowe z ka-
plicami narożnymi i dom kongregacji. Krużganki trady-
cyjnie tworzą czworobok. Wewnątrz znajdują się stacje 
Drogi Krzyżowej. Wejście centralne ozdobione jest kutą 
bramą. Nad nią ustawiono postać Chrystusa Króla w ko-
ronie na głowie, trzymającego w lewej dłoni kulę ziem-
ską. Po każdej jego stronie na murze krużganków stoją 
barokowe figury Apostołów. Potężna bryła kościoła stoi 
pośrodku skromnego otoczenia łąk i oddalonych budyn-
ków. Wewnątrz znajduje się piękny ołtarz główny. Dwu-
kondygnacyjny, zwieńczony promienistą glorią Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na dolnej kondy-
gnacji umieszczono figury dwunastu Apostołów: Piotra, 
Pawła, Andrzeja i Jakuba, a na górnej: Jana, Macieja, 
Filipa, Mateusza, Szymona, Bartłomieja, Tomasza i Ja-
kuba młodszego.

Obecna figurka 
w ołtarzu jest jedy-
nie kopią Matki Bo-
żej z Dzieciątkiem. 
Odtworzył ją arty-
sta Ignacy Kuczma 
z Poznania. Poświę-
cono ją i uroczyście 
wprowadzono do-
piero w 1960 roku. 
Od tego czasu za-
czął odżywać kult 
maryjny i pielgrzy-
mowanie. Dużo póź-
niej wykonano po-
większoną kopię fi-
gurki, czterokrotnie 
większą od orygina-
łu, z pięknymi koronami. Noszona jest podczas parafial-
nych procesji. Krosno jako samodzielna parafia funkcjo-
nuje od 1994 roku. Obecnie parafia liczy jedynie ponad 
300 parafian. 

Skąd się wziął niezwykły, potężny zespół w małej, od-
dalonej od głównych dróg parafii?

Odpowiedź znajdziemy podróżując do tego niezwykłe-
go miejsca.

Źródło:
-	www.sanktuariumkrosno.pl,	www.gazeta.mazury.pl
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Problem gospodarowania wodami w Pol-
sce istnieje od wielu lat. Obecny stan hy-
drologiczny naszego kraju jest również 
wynikiem nieprawidłowo przeprowadzo-
nych melioracji, które miały miejsce w rol-
nictwie i leśnictwie, w latach powojen-
nych. W obecnych czasach na polskich 
wsiach widoczna jest monokultura. Zmie-

niony przez człowieka krajobraz z którego zniknęły miedze, ro-
wy, zbiorniki wodne, niewielkie zadrzewienia i zarośla zagro-
żony jest występowaniem niedoborów wody. Problemy z wo-
dą dotykają coraz większe obszary naszego kraju. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradz-
twa Rolniczego w Polsce, podjęło inicjatywę dotyczącą two-
rzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), czyli tzw. sie-
ci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami 
na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na ob-
szarach wiejskich oraz łagodzenia skutków suszy na pozio-
mie lokalnym. 

Głównym celem projektu tworzenia Lokalnych Partnerstw 
ds. Wody jest zwiększenie roli lokalnych społeczności w roz-
wiązywaniu problemów dotyczących planowania inwestycji 

i zarządzania wodą oraz zacieśnienie współpracy wszystkich 
podmiotów działających zarówno na szczeblu regionalnym, 
jak i lokalnym w zakresie racjonalnego gospodarowania wo-
dą ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obszarów wiej-
skich i rolnictwa.

Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody
w 2021 roku w województwie warmińsko-mazurskim

W miesiącu wrześniu odbył się kolejny cykl spotkań pro-
wadzonych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach operacji ,,Two-
rzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody’’. Spotkania odbyły się 
w dziewięciu powiatach województwa warmińsko-mazurskie-
go. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Agencji Restrukturyza-
cji  i Modernizacji Rolnictwa, Izb Rolniczych, administracji pu-
blicznej, spółek wodnych, Lasów Państwowych, parków naro-
dowych i krajobrazowych, jednostek naukowo-badawczych, or-
ganizacji pozarządowych; rolnicy oraz właściciele stawów ryb-
nych, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy 
mogący mieć wpływ na stan wód na danym terenie oraz inne 
podmioty zainteresowane tematem.

Zakres tematyczny spotkań obejmował przedstawienie ce-
lów i założeń oraz zadań realizowanych w ramach niniejszej 

Zmiany klimatyczne występujące w ostatnich latach coraz częściej powodują anomalie pogodowe, które związane są 
m.in. z pojawianiem się nawalnych deszczy oraz wzmaganiem zjawiska suszy. Te niekorzystne zmiany klimatyczne 
niejednokrotnie powodują duże straty w gospodarce i środowisku przyrodniczym.

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

tworzenie lokalnych partnerstw ds. Wody 
(Lpw) w 2021 roku na warmii i mazurach
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operacji. Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie przedstawili zasady korzystania z wód, 
w tym kwestie dotyczące pozyskiwania zgód wodnopraw-
nych ze szczególnym uwzględnieniem melioracji nawodnie-
niowych i odwodnieniowych obecnych na terenach rolniczych 
oraz pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń na 
wodach stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie oraz na gruntach prywatnych. Ponad-
to omówiono temat identyfikacji głównych problemów w za-
kresie korzystania z wód dotyczących środowiska rolniczego 
oraz obszarów wiejskich. Przedstawiciele Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielili informacji na temat 
naboru wniosków dotyczących Poddziałania 4.1.3 Moderniza-
cja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospo-
darstwie. Omówili kwestie związane m.in. z kryteriami i zasa-
dami przyznawania pomocy, rodzajem inwestycji jakie można 
dofinansować z powyższego programu oraz załącznikami, któ-
re należy przedłożyć w celu otrzymania dofinansowania. Eks-
pert z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego omówił aktual-
ne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie i na obsza-
rach wiejskich. Podczas dyskusji poruszono tematy związane 
z funkcjonowaniem spółek wodnych oraz dotacjami przezna-
czonymi na utrzymywanie wód i urządzeń melioracji wodnych. 

Przeprowadzone spotkania wskazały, iż każdy powiat cha-
rakteryzuje się odmienną specyfiką, pod względem zgłasza-
nych problemów oraz oczekiwań inwestycyjnych. Poznane pro-
blemy oraz sugestie zostaną przeanalizowane, tak by w efekcie 
wypracować rekomendacje i właściwe rozwiązania. Wszystkie 
pozyskane informacji na temat konkretnych potrzeb inwesty-
cyjnych oraz aktualne informacje w zakresie zarządzania wo-
dą w rolnictwie zostaną przedstawione Ministerstwu Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. 

Główne obszary działania LPW to m.in.:
q Woda na potrzeby produkcji rolniczej;
q Inwestycje związane z pozyskaniem i wykorzystaniem wo-

dy na cele rolnicze;
q Woda w gospodarstwach domowych;
q Ochrona wód przed zanieczyszczeniami rolniczymi.

W ramach tworzenia LPW powoływane są zespoły zło-
żone z:
n przedstawicieli samorządów; 
n Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 
n przedstawicieli rolników w tym działających w ramach 

spółek wodnych; 
n Izb rolniczych; 
n firm mających znaczące oddziaływanie na wykorzystanie 

zasobów wody na danym obszarze; 
n organizacji pozarządowych;
n przedstawicieli mieszkańców obszarów wiejskich; 
n uczelni rolniczych; 
n instytutów; 
n Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Lokalne Partnerstwa ds. Wody mają przyczynić się do 
poznania zasobów wodnych regionu oraz oszacowania po-
trzeb związanych z wodą wykorzystywaną na cele produk-
cyjne i bytowe. Ważnym aspektem jest również zwiększenie 
świadomości oraz aktywizacja rolników i mieszkańców ob-
szarów wiejskich do racjonalnego zarządzania wodą w rol-
nictwie i na obszarach wiejskich. W efekcie powstanie lokal-
nych partnerstw zainicjuje proces poszukiwania innowacyj-
nych rozwiązań, programów oraz metod gospodarowania 
wodą w rolnictwie, które pozwolą nam wykorzystać wodę 
w sposób racjonalny.

LPW

LPW
LPW

LPWLPW

LPW

LPW

LPW

LPW
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Warmiński
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Powiaty zaangażowane
w tworzenie LPW
w 2021 r.
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
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Obowiązujące 
przepisy

Ustawa Prawo ło-
wieckie z dnia 13 
października 1995 r 
(Dz. Ustaw z 2018 r. 
poz. 2033, z później-
szymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 16 kwietnia 2019 r. poz. 776 w spra-
wie szczegółowych warunków szacowa-
nia szkód w uprawach i płodach rolnych.

Rozporządzenie to określa:
1. sposób i terminy zgłaszania szkód, 

o których mowa w artykule 46 ustęp 
1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – 
Prawo łowieckie, zwanych dalej „szko-
dami łowieckimi”;

2. sposób powiadamiania o terminach 
dokonania oględzin i szacowania osta-
tecznego szkód łowieckich;

3. szczegółowy sposób dokonywania 
oględzin i szacowania ostatecznego 
szkód łowieckich;

4. szczegółowy sposób ustalania wyso-
kości i wypłaty odszkodowania za 
szkody łowieckie;

5. wzory protokołów o których mowa 
w artykule 46 a ustęp 4, artykule 46 c 
ustęp 5 i artykule 46 d ustęp 8 ustawy 
Prawo łowieckie z dnia 13 paździer-
nika 1995 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033, 
z późniejszymi zmianami).

Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Dzierżawca lub zarządca obwodu ło-
wieckiego jest obowiązany do wynagra-
dzania szkód wyrządzonych:
1. w uprawach i płodach rolnych przez 

dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
2. przy wykonywaniu polowania.

Przepisy ustawy z dnia 13 paździer-
nika 1995 r. – Prawo łowieckie, zobo-
wiązują dzierżawców i zarządców ob-
wodów łowieckich do wynagradzania 
szkód w uprawach i płodach rolnych 
spowodowanych przez dziki, łosie, jele-

nie, daniele i sarny. Skarb Państwa nato-
miast odpowiada za szkody wyrządzo-
ne przez te zwierzęta na obszarach, które 
nie wchodzą w skład obwodów łowiec-
kich oraz za szkody wyrządzone przez 
zwierzęta łowne objęte całoroczną ochro-
ną, co obecnie dotyczy tyko łosi.

Kto szacuje szkody łowieckie

Szacowania szkód łowieckich a także 
ustalania wysokości odszkodowania do-
konuje zespół składający się z:
1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrod-

ka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciela dzierżawcy albo za-

rządcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów 

rolnych, na terenie których wystąpiła 
szkoda.

Jak zgłosić szkodę łowiecką

Szkodę zgłaszamy do dzierżawcy lub 
zarządcy obwodu łowieckiego poprzez pi-

Szkody w rolnictwie w tym łowieckie szacuję od kilkunastu lat. Ukończyłem studia podyplomowe w tym zakresie na 
UTP w Bydgoszczy i posiadam niezbędną do tego szacowania praktykę w postaci uczestnictwa w tysiącach szacowań 
szkód. Chciałbym podzielić się z Państwem praktycznymi uwagami odnośnie szacowania szkód łowieckich.

dr. inż. Marek Nowicki 
p.o. Kierownik Zespołu Doradców w Elblągu

szkody łowieckie
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semny wniosek. Może on mieć postać pi-
semną lub elektroniczną. Zgłoszenie bez-
pośrednie do koła musi być udokumento-
wane podpisem przyjmującego wraz datą 
przyjęcia lub wysłane listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z prawem zgłoszenie musi 
być w formie pisemnej. Zgłoszenia szko-
dy dokonujemy w okresie do 3 dni od jej 
stwierdzenia, a w przypadku sadów 14 
dni od dnia jej powstania. Szkody wy-
rządzone przez dziki na łąkach i pastwi-
skach w czasie trwania okresu wegetacyj-
nego trzeba zgłosić w terminie 3 dni od 
ich stwierdzenia, natomiast szkody wy-
rządzone poza okresem wegetacyjnym 
przed rozpoczęciem wegetacji.

Co powinien zawierać wniosek
o szacowanie szkód

Wniosek który składa się do koła ło-
wieckiego zawiera;
1. imię i nazwisko albo nazwę, adres 

miejsca zamieszkania albo adres i sie-
dzibę oraz numer telefonu właściciela 
albo posiadacza gruntów rolnych;

2. wskazanie miejsca wystąpienia szko-
dy;

3. wskazanie rodzaju uszkodzonej upra-
wy lub płodu rolnego.

Dzierżawca albo zarządca obwodu ło-
wieckiego zawiadamia właściciela albo 
posiadacza gruntów rolnych oraz woje-
wódzki ośrodek doradztwa rolniczego 
właściwy ze względu na miejsce wystą-
pienia szkody, nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia otrzymania wniosku 
zawiadamia o terminie oględzin lub sza-
cowania ostatecznego. Oględzin lub sza-
cowania ostatecznego dokonuje się nie-
zwłocznie, nie później niż w terminie 7 
dni od otrzymania wniosku.

Z oględzin czy szacowania ostateczne-
go sporządza się protokół w 3 jednobrz-
miących egzemplarzach po jednym dla 
każdego członka zespołu.

Odwołanie od wyniku szacowania

Jeżeli rolnik się nie zgadza na ustalenia 
zespołu szacującego to ma prawo w okre-
sie 7 dni odwołać się do właściwego dla 
danego terenu Nadleśniczego Państwowe-
go Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwo-
we. Nadleśnictwo ma 7 dni na dokona-
nie oszacowania szkody.

W szacowaniu odwoławczym na pi-
semny wniosek członka zespołu (przed-

stawiciela ODR, rolnika albo koła łowiec-
kiego) może uczestniczyć przedstawiciel 
właściwej ze względu na miejsce wystą-
pienia szkód izby rolniczej.

O terminie oględzin lub szacowania 
ostatecznego nadleśniczy zawiadamia: 
1. członków zespołu szacującego (ODR, 

koło łowieckie, rolnik)
2. jeżeli został złożony wniosek o uczest-

nictwo, przedstawiciela właściwej izby 
rolniczej – nie później jednak niż 3 dni 
od otrzymania odwołania.

Nadleśniczy w terminie 14 dni od 
otrzymania protokołu, ustala w drodze 
decyzji wysokość odszkodowania. Decy-
zja jest ostateczna.

Jeżeli posiadacz gruntów albo koło ło-
wieckie jest niezadowolony/e to pozostaje 
sąd. Powództwo do sądu właściwego ze 
względu na miejsce wystąpienia szkody 
można wnieść w okresie trzech miesięcy 
od doręczenia decyzji.

Jeżeli obwodem łowieckim zarządza 
nadleśnictwo to odwołanie składa się do 
dyrektora regionalnej dyrekcji Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-
stwowe właściwy ze względu na miejsce 
wystąpienia szkody.

Komu nie przysługuje odszkodowanie

1) osobom, którym przydzielono grun-
ty stanowiące własność Skarbu Pań-
stwa jako deputaty rolne na gruntach 
leśnych;

2) posiadaczom uszkodzonych upraw 
lub płodów rolnych, którzy nie doko-
nali ich sprzętu w terminie 14 dni od 
zakończenia okresu zbioru tego ga-
tunku roślin w danym regionie okre-
ślonego przez sejmik województwa 
w drodze uchwały;

3) posiadaczom uszkodzonych upraw 
lub płodów rolnych, którzy nie wyra-
zili zgody na budowę przez dzierżaw-
cę lub zarządcę obwodu łowieckiego 
urządzeń lub wykonywanie zabiegów 
zapobiegających szkodom;

4) za szkody nieprzekraczające warto-
ści 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha 
uprawy;

5) za szkody powstałe w płodach złożo-
nych w sterty, stogi i kopce, w bezpo-
średnim sąsiedztwie lasu;

6) za szkody w uprawach rolnych zało-
żonych z rażącym naruszeniem zasad 
agrotechnicznych;

7) za szkody, o których mowa w artyku-
le 46 ustęp 1, powstałe na nierucho-
mościach, w odniesieniu do których 
właściciel albo użytkownik wieczysty 
złożył oświadczenie o zakazie wyko-
nywania polowania, o którym mowa 
w artykule 27 b ustęp 1 do dnia na-
stępującego po dniu:
a) w którym oświadczenie o zakazie 

wykonywania polowania zostało 
cofnięte albo

b) w którym organ właściwy do wy-
dzierżawienia obwodu łowieckiego 
albo minister właściwy do spraw 
środowiska lub dzierżawca albo za-
rządca obwodu łowieckiego dowie-
dział się o wygaśnięciu zakazu po-
lowania albo

c) zawiadomienia o cofnięciu oświad-
czenia o zakazie wykonywania po-
lowania organu właściwego do wy-
dzierżawienia obwodu łowieckiego 
albo ministra właściwego do spraw 
środowiska.

Wysokość odszkodowania za uprawy 
wymagające wcześniejszego zaorania

Jeżeli szkoda powstała;
1. Do dnia 30 kwietnia – w wys. 30%.
2. Od 1 maja do 25 maja – w wys. 50%.
3. Po 25 maja – w wysokości 85% kwoty 

obliczonej w sposób określony w pa-
ragrafie 3 ustęp 14, z zastrzeżeniem, 
że za plon z 1 ha przyjmuje się średni 
plon obliczony dla danego wojewódz-
twa na podstawie danych zawartych 
w trzech rocznikach statystycznych 
„wyniki produkcji roślinnej” ostatnio 
opublikowanych na stronie Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Uwagi praktyczne

1. Termin zgłoszenia szkody. Rolnicy nie 
zdają sobie sprawy, że mają tylko 3 
dni od stwierdzenia szkody na jej zgło-
szenie. Zgłaszają szkody powstałe po 
siewie i wschodach roślin uprawnych 
w terminie przed zbiorem tłumacząc 
się, że dopiero je zauważyli – jest to 
poważny błąd. Szkoda nie zostanie 
uwzględniona przez komisję szacującą.

2. Komisja szacująca szkody. Wśród rolni-
ków panuje pogląd, że to koła łowiec-
kie szacują szkody. Tak nie jest. Sza-
cuje zespół składający się z: 
a) przedstawiciela wojewódzkiego 

ośrodka doradztwa rolniczego;
b) przedstawiciela dzierżawcy albo 

zarządcy obwodu łowieckiego;
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c) właściciela albo posiadacza grun-
tów rolnych, na terenie których wy-
stąpiła szkoda. Każdy z członków 
zespołu ma takie same prawa jak 
i obowiązki.

3. Szacowanie szkód. Każdy z członków 
zespołu powinien mieć odpowiednie 
przeszkolenie, wiedzę na temat szaco-
wania szkód łowieckich.

4. Po oględzinach i szacowaniu ostatecz-
nym sporządza się niezwłocznie protokół 
z wykonanych czynności. Słowo „nie-
zwłocznie” tzn. po skończeniu czyn-
ności oględzin lub po szacowaniu, nie 
na drugi dzień, po tygodniu czy po 
miesiącu. Z praktyki wiem, że koła 
łowieckie przesyłają protokół pocztą 
po terminie, uniemożliwiając rolniko-
wi odwołanie do nadleśnictwa. 

5. Prawa członków zespołu szacującego. 
Każdy z członków zespołu może wy-
razić swoje zastrzeżenia co do oglę-
dzin i szacowania ostatecznego w pro-
tokole w punkcie „Treść zastrzeżeń”. 
Rolnicy z niewiedzy tego nie robią. 
Jeżeli szacowanie nie jest po ich my-
śli nie podpisują protokołu. Jest to błę-
dem. W razie sprawy sądowej jest to 
źle postrzegane przez sąd. 

6. Obowiązki członków zespołu szacują-
cego. Najważniejszym obowiązkiem 
tych osób jest rzetelne i obiektyw-
ne szacowanie czy wstępne (oględzi-
ny) bądź ostateczne. Zdecydowana 
większość członków zespołów sza-
cujących nie zdaje sobie sprawy, że 
szacują pod odpowiedzialnością kar-
ną – artykuł 286 paragraf 1 Kodeksu 
Karnego stanowi: „Kto, w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej, dopro-
wadza inną osobę do niekorzystne-
go rozporządzenia własnym lub cu-
dzym mieniem za pomocą wprowa-
dzenia jej w błąd albo uzyskania błę-
du lub niezdolności do należytego 
pojmowania przedsiębranego działa-
nia, podlega karze pozbawienia wol-
ności od 6 miesięcy do lat 8.”

7. Szkody spowodowane przez łosie. Za 
szkody spowodowane przez łosie pła-
ci Skarb Państwa. Trzeba je zgłosić 
do Urzędu Marszałkowskiego wła-
ściwego dla miejsca zaistnienia szko-
dy. Członkowie zespołu szacującego 
jeżeli te szkody są razem ze szkoda-
mi spowodowanymi przez zwierzy-
nę łowną powinni procentowo okre-
ślić ile szkód zrobił łoś a ile pozostała 
zwierzyna łowna tj.: dzik, jeleń i sar-
na. Najlepiej byłoby szacować razem 
w jednym czasie przez obydwie ko-

misje te szkody, ale zazwyczaj jest to 
niemożliwe. Komisja od marszałka 
szacuje w godzinach od 7-15, a zespół 
szacujący szkody łowieckie w godzi-
nach po 15. Dlatego jest mały udział 
doradców z ODR w szacowaniach. 
Rolnicy nie mają takiej świadomości 
i często myślą, że za szkody spowo-
dowane przez łosia płaci przedstawi-
ciel dzierżawcy albo zarządcy obwo-
du łowieckiego. Z łosiem wcześniej 
nie było problemów bo jego populacja 
była mała. W ostatnich latach zauwa-
żono zdecydowany przyrost tej po-
pulacji, co za tym idzie wzrost szkód 
spowodowanych jego żerowaniem. 
Jeżeli nie pozwolimy na odstrzał te-
go gatunku to w najbliższym cza-
sie w niektórych regionach większość 
szkód będzie powodowana przez ło-
sia. Za te szkody zapłacimy wszyscy 
jako skarb państwa.

8. Problem z szacowaniem szkód spowodo-
wanych przez dzikie ptactwo. Za takie 
szkody nie płaci nikt. Jest to duży pro-
blem. Np. duże stada gęsi zjadające na-
siona zbóż po jesiennych zasiewach, 
żurawie wybierające nasiona kukury-
dzy, łabędzie zjadające rośliny rzepa-
ku ozimego. Pojedyncze osobniki nie 
stanowią problemu. Kłopot się zaczy-
na gdy na plantacje roślin uprawnych 
zlatują duże stada. Widziałem w swo-
jej praktyce rolniczej duże plantacje 
zniszczone przez dzikie ptactwo. Do 
tej pory prawnie nie uregulowano te-
go problemu.

9. Wilki. Za szkody spowodowane przez 
wilki – zagryzienie zwierząt gospo-
darskich płaci skarb Państwa. Pro-
blem z wilkami jest inny. Podobnie jak 
z łosiami, jak była mała populacja to 
nie było problemu. Obecnie wilk jest 
na powierzchni całego kra-
ju. Powoduje, że jeleniowa-
te kumulują się w wielkie 
stada. Wcześniej rzadko się 
słyszało o stadach składają-
cych się z kilkudziesięciu osob-
ników, teraz jest to normą. Po-
jedyncze osobniki wyrządza-
ją małe szkody ale duże sta-
da powodują ogrom tych 
szkód. Wyobraźmy so-
bie stado 50 jeleni wio-
sną na 10 ha rzepa-
ku ozimego. Przez 
dobę najwyżej 
dwie, cała plan-
tacja zostanie 
zniszczona.

10. Dokumentacja fotograficzna. Najważ-
niejszym elementem przy oględzi-
nach i szacowaniu ostatecznym jest 
wykonanie rzetelnej i obiektywnej 
dokumentacji fotograficznej obrazu-
jącej szkodę i jej rozmiar, obojętnie 
czy jest to szkoda łowiecka czy spo-
wodowana przez złe warunki pogo-
dowe np. grad. W sądzie rolnik lub 
przedstawiciel dzierżawcy albo za-
rządcy obwodu łowieckiego bez te-
go będzie miał problem z dochodze-
niem swoich racji.

Podsumowując

Rolnik zgłasza szkodę do 3 dni od jej 
stwierdzenia do przedstawiciela dzier-
żawcy albo zarządcy obwodu łowieckie-
go. Najlepiej drogą emailową, ponieważ 
od daty wysłania liczy się okres 7 dni 
które ma zespół szacujący na oględzi-
ny lub szacowanie ostateczne. Od dnia 
zgłoszenia szkody przedstawiciel dzier-
żawcy albo zarządcy obwodu łowiec-
kiego ma 3 dni na ustalenie terminu 
oględzin bądź szacowania ostatecznego. 
Niezwłocznie tj. po skończonych oglę-
dzinach lub szacowaniu ostatecznym 
zespół sporządza protokół. Szkody na-
leży dokumentować fotograficznie. Im 
więcej zdjęć tym lepiej. Rozmiar szko-
dy tj. powierzchnię można mierzyć dro-
nem, miernikami GPS, taśmami mierni-
czymi, ale procent uszkodzenia zgodnie 
z prawem ustalamy podczas wizji lokal-
nej czyli zespół szacujący musi wejść 
w łan i go oszacować.

Najlepszym szacunkiem
jest kompromis.
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Od osiąganego kry-
terium dochodowego 
uzależnione jest przy-
znanie m.in. prawa 
do zasiłku rodzinne-
go oraz dodatków do 
tego zasiłku, dlatego 
niezbędne jest wyli-

czenie dochodu w indywidualnych go-
spodarstwach rolnych. 

Metoda liczenia przeciętnego docho-
du z pracy w gospodarstwach indywidu-
alnych w rolnictwie z 1 ha przeliczenio-
wego jest niezmienna od lat. Wysokość 
tego dochodu jest wielkością uśrednioną 
w skali całego kraju i stanowi wypadko-
wą wartość dochodów z indywidualnych 
gospodarstw rolnych, które mogą osiągać 
skrajnie różne dochody. 

Dochód zależy od elementów takich 
jak: produkcja globalna, zużycie pośred-
nie, wartość dodana brutto oraz unijnych 
i krajowych dotacji. 

Na wartość rolniczej produkcji glo-
balnej składa się:
n produkcja roślinna, tj. surowe (nie 

przetworzone) produkty pochodzenia 
roślinnego (zbiory danego roku wszyst-
kich ziemiopłodów) łącznie z produk-
cją zielonej masy na przyoranie (zielo-
ne nawozy),

n produkcja zwierzęca, tj. produkcję 
żywca rzeźnego i surowych (nie prze-
tworzonych) produktów pochodzenia 
zwierzęcego oraz przyrost pogłowia 
zwierząt gospodarskich (stada podsta-
wowego i obrotowego).

Produkcję tę powiększa się o wypłaty 
z funduszy unijnych i krajowych, m.in. 
z tytułu Uzupełniającej Płatności Obsza-
rowej tj. dopłat do m.in. ziemniaków, bu-
raków, chmielu, lnu czy pomidorów. Tak 
otrzymaną wielkość pomniejsza się o tzw. 
zużycie pośrednie, tj. wartość zużytych 
na cele produkcyjne produktów rolnych 
pochodzących z własnej produkcji i z za-
kupu materiałów (łącznie z paliwami), 
energii, usług obcych (usług rolniczych, 

weterynaryjnych, inseminacyjnych trans-
portowych, napraw bieżących, usług tele-
komunikacyjnych, prowizji płaconych za 
usługi bankowe), kosztów podróży służ-
bowych i innych kosztów np. ubezpiecze-
nia, dzierżawy i wynajmu.

W ten sposób otrzymuje się tzw. war-
tość dodaną brutto produkcji rolniczej 
z gospodarstw indywidualnych, którą na-
stępnie powiększa się o inne przychody 
związane z produkcją (np. wartość od-
setek uzyskanych od depozytów, wypła-
conych odszkodowań itd.) oraz o wypła-
ty faktycznie dokonane z tytułu Jednoli-
tej Płatności Obszarowej w ramach fundu-
szy z UE dla rolnictwa. Otrzymaną war-
tość pomniejsza się o sumę obciążeń po-
datkowych i innych zobowiązań finan-
sowych, uzyskując w ten sposób dochód 
do dyspozycji brutto. Tak wyszacowany 
dochód do dyspozycji brutto jest docho-
dem wyłącznie z pracy w gospodarstwach 
indywidualnych w rolnictwie i nie obej-
muje dochodów uzyskiwanych przez rol-
ników z innych źródeł np. z tytułu eme-
rytur, rent i innych świadczeń socjalnych.

|W dochodzie nie uwzględnia się płat-
ności z programu 500+.
 
Uproszczony schemat liczenia docho-

du do dyspozycji brutto z pracy w gospo-
darstwach indywidualnych w rolnictwie 
jest następujący:

Rolnicza produkcja globalna
+ Uzupełniająca Płatność Obszarowa
– Zużycie pośrednie (w tym FISIM)

= Wartość dodana brutto
+ Inne przychody związane z produkcją

+ Jednolita Płatność Obszarowa
– Obciążenia podatkowe i inne

zobowiązania finansowe
= Dochód do dyspozycji brutto

W obliczeniach wysokości przeciętne-
go dochodu z pracy w gospodarstwach 
indywidualnych z 1 ha przeliczeniowego 
uwzględniane są wypłaty środków unij-
nych i krajowych (informację o wysoko-
ści dopłat GUS pozyskuje z ARiMR oraz 
Agencji Rynku Rolnego). Liczbę hektarów 

przeliczeniowych ustawodawca uzależnił 
od powierzchni, rodzajów i klas użytków 
rolnych wynikających z ewidencji grun-
tów oraz przynależności do okręgu po-
datkowego.

Powierzchnia użytków rolnych wyra-
żona w ha przeliczeniowych, uwzględnia 
jakość gruntów ornych i jakość użytków 
zielonych, w zależności od klasy grun-
tów (wskaźniki bonitacyjne gleb), a także 
uwzględnia miejsce położenia gruntów 
(wskaźnik strefowy).

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
22 września 2021 r. przeciętny dochód 
z pracy w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych z 1 ha przeliczeniowe-
go wyniósł w 2020 r. 3819 zł (jest to do-
chód roczny).

Dla porównania dochód z pracy w in-
dywidualnych gospodarstwach rolnych 
z 1 ha przeliczeniowego w poprzednich 
latach wynosił: 
n 2019 – 3244 zł,
n 2018 – 2715 zł,
n 2017 – 3399 zł,

Do wzrostu dochodów z hektara o pra-
wie 600 zł przyczynił się wzrost wartości 
produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. 

Porównując dane GUS z 2020 roku z da-
nymi z 2019 roku, wzrosły zbiory wszyst-
kich podstawowych płodów rolnych. Zbio-
ry zbóż podstawowych z mieszankami 
zbożowymi były wyższe o 16%, zbiory rze-
paku i rzepiku o około 23% wyższe, zbio-
ry ziemniaków aż o 40% wyższe, a zbio-
ry buraków cukrowych o 5% wyższe. Wa-
rzyw gruntowych wyprodukowano o oko-
ło 4% więcej, a owoców o około 9% wię-
cej. W 2019 roku również pogłowie bydła, 
świń, drobiu i owiec w kraju było wyż-
sze. Bydła było więcej o około 0,3%, świń 
o około 4,6%, owiec o 3,8% a drobiu o 2,3%. 
Ponadto do wzrostu dochodów przyczy-
nił się spadek wartości złotego w stosun-
ku do euro, co spowodowało wzrost war-
tości wypłaconych rolnikom zarówno jed-
nolitych płatności obszarowych, jak i płat-
ności związanych z produkcją.

Co roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego do-
chodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. Na podstawie obwieszczenia, 
które ukazało się na stronie GUS 22 września 2021 roku przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospo-
darstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 roku wyniósł 3819 zł.

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

dochód rolnika – metoda liczenia wg GUs
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kalkulacje rolnicze
mgr Klaudia Zawacka 

Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Kalkulacja dochodu bezpośredniego z 1 ha – trawy na kiszonkę (lipiec 2021 r.)

Wyszczególnienie J.m. Cena

Technologii konserwacji
z roślin świeżych

o zawartości s.m. 20%,
 w silosie przejazdowym

z roślin podsuszonych
o zawartości s.m. 40%,
w silosie przejazdowym

z roślin podsuszonych
o zawartości s.m. 40%, 

w belach owiniętych folią
Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł)

Wartość produkcji
Kiszonka świeża dt 13,50 300,00 4 050,00     
Kiszonka podsuszona dt 25,00   150,00 3 750,00 150,00 3 750,00
Jednolita Płatność Obszarowa ha 483,79 1,00 483,79 1,00 483,79 1,00 483,79
Płatność za zazielenienie ha 323,85 1,00 323,85 1,00 323,85 1,00 323,85
Płatność dodatkowa ha 182,02 1,00 182,02 1,00 182,02 1,00 182,02
Wartość produkcji ogółem   4 857,64 4 557,64 4 557,64
Nawozy (w czystym składniku)
Azot (N) kg 4,08 120,00 490,19 120,00 490,19 120,00 490,19
Fosfor (P2O5) kg 5,28 60,00 316,54 60,00 316,54 60,00 316,54
Potas (K2O) kg 2,39 100,00 239,03 100,00 239,03 100,00 239,03
Obornik (co 5 lat) t        
Wapno nawozowe (1/4 dawki) kg 0,14       
Razem nawozy   1 045,76 1 045,76 1 045,76 
Inne koszty
Środek konserwujący Labacsil Gras Acid kg 30,00 0,50 15,00     
Folia kiszonkowa m 1,50 15,00 22,50 15,00 22,50   
Folia do owijania rolka 270,00     1,50 405,00
Razem inne koszty 37,50 22,50 405,00
Koszty bezpośrednie   1 083,26 1 068,26 1 450,76
Nadwyżka bezpośrednia   3 774,38 3 489,38 3 106,88
Praca maszyn własnych
Włókowanie h 56,03 1,00 56,03 1,00 56,03 1,00 56,03
Siew nawozów PK h 18,80 1,00 18,80 1,00 18,80 1,00 18,80
Siew nawozów N h 49,82 1,00 49,82 1,00 49,82 1,00 49,82
Koszenie kosiarką rotacyjną h 61,60   1,00 61,60 1,00 61,60
Koszenie sieczkarnią samobieżną h 268,84 0,30 80,65     
Przetrząsanie (×2) h 62,49   1,00 62,49 1,00 62,49
Zgrabianie na wały (×2) h 70,00   1,00 70,00 1,00 70,00
Koszenie sieczk. samob. z podbierakiem h 268,84   0,30 80,65   
Prasowanie + owijanie folią (×2) h 187,17     3,50 655,11
Transport bel h 57,54     2,00 115,08
Rozładunek bel h 57,32     1,00 57,32
Transport przyczepą objętościową h 64,75 4,00 259,01 4,00 259,01   
Rozładunek przyczepy na pryzmie h 57,32 2,00 114,65 2,00 114,65   
Utłaczanie zielonki ciągnikiem h 56,59 6,00 339,51 7,00 396,10   
Okrywanie silosu h 19,23 3,00 57,70 3,00 57,70   
Razem praca maszyn własnych   976,17 1 226,84 1 146,26
Usługi z zewnątrz
Zbiór kombajnem h 317,17       
Prasowanie słomy h 69,10       
Podatki i ubezpieczenia  100,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00
Inne  1,0%  20,59  22,95  25,97
Razem koszty inne   120,59 122,95 125,97
Koszty pośrednie   1 096,76 1 349,79 1 272,23
Koszty całkowite 2 180,02 2 418,05 2 722,99
Koszt jednostkowy produkcji 1 dt  7,27 16,12 18,15
Wskaźnik opłacalność produkcji
(z uwzględnieniem wartości dopłat bezpośrednich) % 85,78 55,08 37,72 

Wskaźnik opłacalność produkcji
(bez uwzględnienia wartości dopłat bezpośrednich) % 122,83 88,48 67,38 

Dochód rolniczy (bez dopłat) 1869,98 1331,95 1027,01 
Dochód rolniczy (z dopłatami) 2677,62 2139,59 1834,65 
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Podmioty pomocy finansowej

Warunki i tryb przyznawania pomocy, 
w tym szczegółowe informacje o prawach 
i obowiązkach beneficjentów, określa roz-
porządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 5 października 2015 r. w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy fi-

nansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w prze-
twarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 651, 1880 oraz z 2021 r. poz. 1770). Obec-
ny nabór wniosków kierowany jest do: przedsiębiorców pro-
wadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie 
surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – mi-
kro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw 
dużych; przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 
przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowo wprowadzany 
sektor) – mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy, jaką można otrzymać, zależy od rodza-
ju podmiotu ubiegającego się o dofinasowanie. W przypadku 
przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowa-
dzaniem do obrotu produktów rolnych maksymalne wsparcie 
wynosi 10 mln zł. Natomiast gdy o dofinansowanie ubiega się 
przedsiębiorstwo, które na podstawie odpowiednich przepisów 
jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem or-
ganizacji producentów, limit wynosi 15 mln zł.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej in-
westycji. Zaliczają się do nich m.in. wydatki na budowę lub 
modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności. Wsparcie można otrzymać także na zakup (wraz 

z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania produk-
tów rolnych, magazynowania ich czy przygotowania do prze-
twarzania. W takim przypadku dofinansowane mogą być także 
koszty leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności. 

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej 
operacji wynosi 100 tys. zł. Podmioty ubiegające się o przyzna-
nie pomocy mają również możliwość skorzystania z zaliczek 
na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest usta-
nowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatko-
wania zaliczek w postaci jednej wybranej z pięciu dopuszczal-
nych form zabezpieczeń, m.in. gwarancji bankowej lub ubez-
pieczeniowej, odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

Koszty kwalifikowalne

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, za-
licza się m.in. koszty:
q zakupu (wraz z instalacją)
n maszyn lub urządzeń do działalności przetwórczej,
n aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do stero-

wania procesem produkcji lub magazynowania,
n oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębior-

stwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazy-
nowania;

q budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remon-
tu połączonego z modernizacją,

q związane z kierowaniem robotami budowalnymi oraz 
przygotowania dokumentacji technicznej operacji w wy-
sokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwa-
lifikowalnych.

„Koszty budowlane” będą kwalifikowane wyłącznie w za-
kresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na za-
kupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia, natomiast zakup 
używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wy-
kluczony z finansowania.

wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych
Od 31 października do 29 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować 
wnioski o wsparcie finansowe dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich sprzedażą 
hurtową.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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Konferencja adresowana była przede wszyst-
kim do rolników i mieszkańców obszarów 
wiejskich, którzy już przygotowują się do 
zmian, jakie zakłada WPR na lata 2023-2027. 
Konferencja cieszyła się bardzo dużym za-
interesowaniem zarówno rolników jak i me-
diów (relacja TVP3 na antenie 29.09.2021 r. 
o godz. 18.30).

Po otwarciu konferencji przez Panią Sonię Solarz-Taciak, II 
Zastępcę Dyrektora WMODR z siedzibą w Olsztynie, uczest-
nicy wysłuchali prelekcji, podczas których omawiane były na-
stępujące zagadnienia:
q „Główne założenia architektury środowiskowo-klimatycz-

nej WPR po 2022 roku” (Jerzy Rutkowski WMODR, organi-
zator konferencji);

q „Obecna sytuacja oraz perspektywy opłacalności produk-
cji mleka na rynku lokalnym, krajowym, UE i globalnym” 
(Andrzej Steckiewicz, Wiceprezydent Polskiej Federacji Ho-
dowców Bydła i Producentów Mleka oraz Kazimierz Czer-
newski, dyrektor Wydziału Skupu Spółdzielni Mleczarskiej 
Mlekpol);

q „Wyzwania rolnictwa w świetle reformy WPR na lata 2023-
2027, a konkurencyjność na jednolitym rynku europejskim” 
(Mirosław Borowski – Wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Izb 
Rolniczych);

q „Wsparcie dochodów oraz bezpieczeństwa żywności w ra-
mach nowej WPR 2023-2027 w kontekście przyszłych decy-
zji rolników”:
n interwencje inwestycyjne – (Bogdan Pomianek, Zastępca 

Dyrektora, Departament Wspólnej Polityki Rolnej);
n płatności bezpośrednie, ekoschematy, warunkowość – (Jo-

anna Czapla, Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośred-
nich);

n interwencje leśno-zadrzewieniowe, rolno-środowiskowo-
-klimatyczne i dotyczące zachowania zagrożonych zaso-
bów genetycznych roślin i zwierząt, (Magdalena Nowic-
ka, Z-ca Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska).

Co oznacza wzmocniona warunkowość
i ekoschematy w nowej WPR?

Warunkowość jest podstawowym, obowiązkowym elemen-
tem nowej zielonej architektury. Wzmocnienie zasady warun-
kowości oznacza, że rolnik musi stosować pewne obowiązkowe 
praktyki sprzyjające ochronie klimatu i środowiska, aby uzy-
skać bezpośrednie wsparcie. Warunkowość składa się z wymo-
gów podstawowych w zakresie: zarządzania (wymogi SMR) 

oraz norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
(normy GAEC) w obszarach: klimat i środowisko; zdrowie pu-
bliczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin; dobrostan zwierząt. 
Zatem warunkowość większy nacisk kładzie na kwestie środo-
wiskowe i klimatyczne; wzmacnia obecne rozwiązania i wpro-
wadza nowe; łączy obecne wymogi zazielenienia i zasady wza-
jemnej zgodności. 

Ekoschematy to zobowiązania roczne (najambitniejszym ele-
mentem będą prośrodowiskowe instrumenty wsparcia – wielo-
letnie zobowiązania prośrodowiskowe realizowane w ramach 
II filara WPR). Ekoschematy mają za zadanie stworzenie zachęt 
dla rolników do realizacji korzystnych praktyk dla środowiska 
i klimatu, a jednocześnie wykreowanie możliwości ukierunko-
wania wsparcia na przejście na bardziej zrównoważone i przy-
jazne środowisku rolnictwo. Będą miały charakter dobrowolnej 
dla rolników (ale obowiązkowej do wprowadzenia w Planie) 
płatności rocznej. Ekoschematy z założenia mają realizować ce-
le środowiskowe i klimatyczne. Warunkiem przyznania płatno-

aspekty dochodowe rolników w świetle wyzwań 
środowiskowo-klimatycznych wpr 2023-2027
29 września 2021 r. w Mazurskim Dworze k/Olecka odbyła się konferencja poświęcona aspektom dochodowym rol-
ników w świetle wyzwań środowiskowo-klimatycznych WPR 2023-2027. Organizatorem konferencji był Warmińsko-
-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przy współudziale merytorycznym Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

mgr Jerzy Rutkowski
Główny Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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ści będzie realizacja w gospodarstwie co najmniej jednej prak-
tyki, a płatność będzie przyznawana do powierzchni, na której 
realizowana jest praktyka.

Aspekty dochodowe w świetle wyzwań środowiskowo-kli-
matycznych to „zderzenie” teorii i praktyki. Główne wątki za-
akcentowane w dyskusji nad zmianami WPR to przede wszyst-
kim: dystrybucja płatności bezpośrednich; złożoność i brak sku-
teczności zazielenienia; potrzeba zwiększenia odporności na kry-
zysy; potrzeba stworzenia lepszych warunków startu młodym 
rolnikom; potrzeba uwzględnienia zróżnicowania struktur wiej-
skich; uwzględnienie oczekiwań społeczeństwa UE odnośnie śro-
dowiska i krajobrazu wiejskiego; potrzeba działań adaptacyjnych 
do zmian klimatu; złożoność procedur administracyjnych i kon-
trolnych; budżet zorientowany na cele; wymogi wsparcia zwią-
zanego z osiągniętymi rezultatami; potrzeba komplementarno-
ści interwencji z funduszy poza WPR aplikowanych na obsza-
rach wiejskich.

Nowy model wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 
2022 roku zakłada, że każde państwo członkowskie musi przy-
gotować Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej. Doku-
ment ten będzie obejmował zarówno instrumenty I filara WPR, 
tj. płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie 
rynków rolnych, jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów 
wiejskich. W nowej perspektywie finansowej (na lata 2023-2027) 
WPR nie będzie wdrażana w oparciu o zasadę zgodności realizo-
wanych działań z ustalonymi na poziomie przepisów UE szcze-
gółowymi wymaganiami, ale w oparciu o ocenę osiąganych efek-
tów i realizowanych celów. Oznacza to o wiele większą odpo-
wiedzialność państw członkowskich, nie tylko w sprawie wy-
boru interwencji dostępnych w ramach Planu, zasad i warun-
ków dostępu do wsparcia, ale także precyzyjnego określenia re-
zultatów zaplanowanych interwencji (mierzonych odpowiedni-
mi wskaźnikami) oraz stworzenia systemu kontroli i monitoro-
wania. Państwa członkowskie mają swobodę w kształtowaniu 
przyszłych instrumentów interwencji objętych Planem i dosto-
sowania ich do krajowych uwarunkowań.

Planowany budżet Planu Strategicznego WPR 

❑ I filar WPR – środki EFRG 
– 17 327 mln EUR

+
❑Środki przeznaczone na interwencje z 

zakresu pszczelarstwa – 50 mln EUR 
(w tym 25 mln EUR środków EFRG)

❑ II filar WPR – środki publiczne ogółem 
- 7 798 mln EUR 
(w tym 4 686 mln EUR środków EFRROW)

25 175 mln EUR
środków publicznych

＊

＊Łączny budżet na 
wszystkie interwencje 
Planu Strategicznego 

WPR 2023-2027 

Harmonogram dalszych prac nad Planem WPR

❑ 15 września 2021 roku - zakończenie konsultacji społecznych i analiza 

zgłoszonych uwag 

❑ październik/grudzień 2021 roku – przygotowanie III projektu Planu 

Strategicznego WPR 2023-2027 oraz przyjęcie projektu Planu przez Rząd RP

❑ przed 1 stycznia 2022 roku – przekazanie Planu KE                                                                                                         

❑ 2022 rok - negocjacje Planu z KE (wg. założeń KE okres negocjacji                                

to 4 miesiące od złożenia Planu, niemniej biorąc pod uwagę dotychczasowe 

doświadczenia w negocjacjach z KE należy przyjąć, iż realnie okres ten wydłuży 

się do 6 miesięcy – czerwiec 2022??.

II wersja Planu Strategicznego
dla Wspólnej Polityki Rolnej 
na lata 2023-2027 

Wybrane Interwencje Planu WPR 

29 września 2021 r.DepartamentWspólnej Polityki Rolnej

Konferencja 
Aspekty dochodowe rolników w świetle
wyzwań środowiskowo-klimatycznych
Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
prow 2014-2020 na lata 2020 i 2021
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

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

7.05 – 31.08.2020 r.
15.10 – 31.12. 2020 r.

2021 r. – nabór ciągły

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

30.12.2019 – 28.01.2020 r.
29.12.2020 – 26.03.2021 r.

listopad/grudzień 2021 r.

3. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych go-
spodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF 28.02 – 28.03.2020 r.

4. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospo-
darstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF

31.03 – 30.06.2020 r.
31 marca – 30 czerwca 2021 r.

5. Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt; obszar b – rozwój pro-
dukcji mleka krowiego; obszar c – rozwój produkcji bydła mięsnego 21 czerwca – 20 września 2021 r.

6.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja go-
spodarstw rolnych” – obszar d – racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie inno-
wacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub 
zwiększenie wartości dodanej produktu

21 czerwca – 20 września 2021 r.

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

30.11.2020 – 28.01.2021 r.
21 czerwca – 20 września 2021 r.

8. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ 
operacji „Premie dla młodych rolników” 31 marca – 30 czerwca 2021 r.

9. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 20 października
– 30 listopada 2021 r.

10.
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”

19.03 – 17.06.2020 r.
31.12.2020 – 29.03.2021 r.

28.09 – 26.11.2021 r.

11. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w go-
spodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” 1-30 grudnia 2020 r.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiej-
skich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF 28.02 – 28.03.2020 r.

13. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” 
typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF listopad/grudzień 2021 r.

14.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich roz-
wój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór dla zakładów prze-
twórczych

31 października
– 29 listopada 2021 r.

15. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji 
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych 30.11.2020 – 15.02.2021 r.

16.

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

30 listopada 2021
– 29 grudnia 2021 r.
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SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

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

do 3 grudnia 2020 r.
31 maja – 1 lipca 2021 r.

listopad/grudzień 2021 r.

18. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez gru-
py producentów na rynku wewnętrznym”

29.11.2019 r.
– 27.01.2020 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

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

3.08 – 11.09.2020 r.
17.05 – 27.06.2021 r. 

22 listopada – 31 grudnia 2021 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.

Wsparcie na rozpoczęcie działalności po-
zarolniczej ma głównie na celu ułatwienie 
rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Wysokość pomocy

n 150 tys. zł, za utworzenie co najmniej 
1 miejsca pracy;

n 200 tys. zł, za utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
n 250 tys. zł, za utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy. 

Wymogi wobec Wnioskodawcy

q Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w peł-
nym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik 
rolnika, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprze-
dzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

q Posiadanie gospodarstwa rolnego, położonego na terenie:
n gminy wiejskiej lub 
n gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących 

powyżej 5 tysięcy mieszkańców lub 
n gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących 

powyżej 5 tysięcy mieszkańców.
q Przyznanie jednolitej płatności obszarowej, do użytków rol-

nych wchodzących w skład tego gospodarstwa za rok, w któ-
rym złożono wniosek o przyznanie pomocy lub za rok poprze-
dzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy (2020). 

Wymogi dotyczące biznesplanu

n inwestycje w środki trwałe o wartości równej co najmniej 
kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy, przy czym wydat-
ki stanowią co najmniej 100%;

n zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków trans-
portu oraz wyposażenia;

n utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy;
n uzyskanie co najmniej 4 punktów.

Punkty można uzyskać za:

n wiek beneficjenta nie więcej niż 40 lat (1 pkt);
n innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obsza-

rze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywa-
nia działalności (2 pkt);

n operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bez-
robocia w województwie (od 0 do 2 pkt);

n utworzenie więcej niż: 1 miejsca pracy – 5 pkt lub 2 miejsc 
pracy – 6 pkt lub 3 miejsc pracy – 7 pkt;

n operacje realizowane przez beneficjentów posiadających 
kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalno-
ści pozarolniczej (3 pkt);

n realizowanie przez beneficjenta albo małżonka benefi-
cjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwali-
fikujących się do systemu dla małych gospodarstw, któ-
rzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolni-
kowi” (2 pkt).

Praktyczne wskazówki

n rolnik nie może być wspólnikiem spółki wpisanej do KRS;
n pomoc przyznaje się danemu beneficjentowi tylko raz;
n inwestycje budowlane mogą być realizowane tylko w przy-

padku nieruchomości stanowiących własność beneficjenta 
(z premii nie można zakupić gruntu pod budowę);

n w przypadku inwestycji budowlanej należy przedstawić 
wraz z wnioskiem o pomoc szczegółowy kosztorys inwe-
storski.

Źródła:
- https://www.gov.pl/web/arimr
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 
2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1196).

W kolejnym numerze zostaną szerzej przedstawione
praktyczne wskazówki dotyczące działania.

premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (cz. i)
Do osiągnięcia wyższej żywotności ekonomicznej, rolnicy posiadający małe gospodarstwa rolne o niskim potencjale 
produkcyjnym, mogą m.in. zróżnicować produkcję w gospodarstwie w kierunku pozarolniczym, co wymaga przepro-
wadzenia odpowiednich inwestycji. Nabór wniosków o pomoc planowany jest w listopadzie br.

mgr inż. Aleksandra Szwacka-Skiendziul
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Kryteria oceny dotyczyły nie tylko efektów 
działalności i innowacyjności przedsięwzię-
cia. Przedmiotem oceny były także: zasięg 
działalności, dbałość o ochronę środowiska 
naturalnego, źródła finansowania, zatrud-
nienie, wyposażenie zakładu pracy, posia-
dane certyfikaty i nagrody i perspektywy 
na przyszłość.

Cel konkursu to przede wszystkim promowanie:
n przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do 

20 tys. mieszkańców,
n innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jako-

ści życia na obszarach wiejskich, 
n działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych 

zmian klimatu, 

n włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach 
wiejskich. 

W dniach 25 i 26 października 2021 r., Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował spotkania z fi-
nalistami, połączone z podsumowaniem XXI edycji konkursu. 
Spośród siedemnastu finalistów w kraju, z województwa war-
mińsko-mazurskiego mamy aż czterech, którzy byli zgłosze-
ni przez WMODR (2 laureatów i 2 wyróżnionych – jak poniżej).

Podczas spotkań, finaliści otrzymali listy gratulacyjne, dy-
plomy i nagrody zarówno od Dyrektora WMODR Damiana 
Godzińskiego, jak i przedstawicieli samorządu terytorialnego 
(Wójta Gminy Kozłowo, Burmistrza Jezioran, Wójta Gminy Ełk i Sta-
rosty Powiatu Ełckiego). SERDECZNE GRATULACJE!!!

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego, Radą konkursową oraz wieloma innymi instytucjami 
wspierającymi tę cenną inicjatywę. Rada ostatecznie wybrała dwunastu laureatów i pięciu podmiotom przyznała wy-
różnienie. Konkurencja była bardzo duża, ale wygrali najlepsi.

mgr inż. Maria Suszko 
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

nasi finaliści w XXi edycji
ogólnopolskiego konkursu „sposób na sukces”

Nazwa Przedsięwzięcia Nazwa Podmiotu Kategoria,
miejsce w kraju

Innowacyjna manufaktura kon-
fekcjonowania i przetwórstwa ziół 
„Turowski Młyn – ziele miele”

Krzysztof Bucholski
Turowski Młyn
gm. Kozłowo

indywidualna
II

Rozbudowa i modernizacja ist-
niejącego zakładu przetwórstwa 
i wędzenia ryb o:
• zakup wyposażenia przetwórni;
• część socjalną wraz niezbędną 

infrastrukturą i wentylacją.

Małgorzata
Dzierżyńska
Przetwórstwo
i wędzenie ryb
Sędki, gm. Ełk

rodzinna
III

Aktywizacja mieszkańców gmi-
ny Jeziorany poprzez Stowarzy-
szenie Rozwoju Społecznego Vi-
ta Warmia

Mateusz Korwat
Stowarzyszenie

Rozwoju Społecznego
Vita Warmia
w Jezioranach

inicjatywy
społeczne,

wyróżnienie

Zwiększenie atrakcyjności eduka-
cyjnej i ekologicznej działalności-
„Republiki Ściborskiej” poprzez 
utworzenie:
• Muzeum Rodziny Koźliczaków 

i Marusów w starym domu z za-
chowaną czarną izbą; ogrodów 
ziołowych i strony internetowej.

Dariusz i Justyna
Morsztynowie

Republika Ściborska
– Osada Ekologiczna,

Edukacyjne
Gospodarstwo

Agroturystyczne
gm. Banie Mazurskie

rodzinna,
wyróżnienie
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porady prawne

wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 
r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni grun-
tów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siew-
nym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2021. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1833. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 9 października 2021 r.

rozporządzenia
ministra rolnictWa i rozWoJu Wsi
q z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-

wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje 
zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ra-
mach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobie-
gawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopo-
dobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klima-
tycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 1452. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 18 września 2021 r. 

q dnia 16 września 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie 
wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektó-
rych produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych 
na rynek. Dz.U. z 2021 r., poz. 1729. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 6 października 2021 r. 

q z dnia 23 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organiza-
cji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjo-
nujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i prze-
tworów mlecznych oraz owoców i warzyw. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1767. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 wrze-
śnia 2021 r. 

q z dnia 20 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót ni-
mi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 1770. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 30 września 2021 r. 

q z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
informacji zawartych w sprawozdaniach dotyczących prowa-
dzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów 
oraz sposobu składania tych sprawozdań. Dz.U. z 2021 r., poz. 
1806. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 październi-
ka 2021 r. 

q z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wysokości limitów środków dostępnych w poszczegól-
nych województwach lub latach w ramach określonych dzia-
łań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 1807. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 5 października 2021 r. 

q z dnia 23 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i re-
alizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą dzia-

łania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 1809. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 5 października 2021 r. 

q z dnia 23 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych 
lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej. Dz.U. z 2021 r., poz. 1819. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 6 października 2021 r. 

q z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rol-
no-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1824. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 paź-
dziernika 2021 r. 

q z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaliczek na poczet płat-
ności bezpośrednich za 2021 r. Dz.U. z 2021 r., poz. 1827. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 18 października 2021 r. 

q z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaliczek na poczet 
pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddzia-
łań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2014-2020 za 2021 r. Dz.U. z 2021 r., poz. 1829. Rozporządze-
nie weszło w życie z dniem 18 października 2021 r. 

q z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaliczek na poczet 
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesia-
nie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rol-
ne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2007-2013 za 2021 r. Dz.U. z 2021 r., poz. 1830. Rozporządze-
nie weszło w życie z dniem 18 października 2021 r. 

q z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie grun-
tów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwią-
zane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa 
i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 1843. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 25 października 2021 r.

q Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego 
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 
z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. M.P. z 2021 r., poz. 877. Na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-
nym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) Prezes GUS ogłosił, że przeciętny 
dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożyw-
czych. Dz.U. z 2021 r., poz. 1496.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1542.
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„Ślachetne zdrowie,
Nit się nie dowie,

Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz”

(Jan Kochanowski,
„Fraszki,

Księgi trzecie”)

Jak ważne jest utrzymanie zdrowia, 
chyba nie muszę nikogo przekonywać. 
Co zrobić, by móc cieszyć się zdrowiem 
oraz dobrą kondycją psychiczną i fizycz-
ną aż do późnej starości? Odpowiedź jest 
prosta – zdrowo żyć i właściwie się od-
żywiać. Niby banalnie proste i oczywiste 
stwierdzenie, a jednak poparte doświad-
czeniami wielu instytutów badawczych. 
Warto z tego miejsca przyjrzeć się czyn-
nikom, które mają wpływ na wydolność 
naszego organizmu. 

Z wszelkich doniesień literaturowych 
wynika, że na nasze zdrowie wpływ ma 
przede wszystkim nasz styl życia, na któ-
ry składają się czynniki takie jak: odży-
wianie, aktywność fizyczna (nie mylić 
z ciężką pracą fizyczną), umiejętność ra-
dzenia sobie ze stresem, czy też spoży-
wanie używek takich jak: alkohol, niko-
tyna, środki psychoaktywne, a nawet ko-
feina. Mniejsze znaczenie, jak się okazuje 
ma środowisko, w którym żyjemy, czy-
li: czyste powietrze, bezpieczny zakład 
pracy, czysta i nieskażona woda. Ważne 
oczywiście są nasze predyspozycje gene-
tyczne, na które niestety nie mamy wpły-
wu, ponieważ z tym przychodzimy na 
świat dziedzicząc od przodków skłonno-
ści do zapadania na różne choroby. Resz-
tę czynników możemy dowolnie, mniej 
lub bardziej świadomie modulować w za-
leżności od potrzeb naszego organizmu, 
czy aktualnego stanu zdrowia. 

Do czego pomimo nawału zajęć po-
winniśmy starać się dążyć, by długo 
i zdrowo żyć? Jakie wzorce zdrowego 
stylu życia powinniśmy wdrożyć do swo-
jej codzienności? Po pierwsze powinni-
śmy wyrobić w sobie prawidłowe wzorce 
żywieniowe, to jest ograniczać spożywa-

nie cukrów prostych i tłuszczów. Nale-
ży jeść mniejsze porcje, ale przynajmniej 
pięć razy w ciągu dnia z zachowaniem 
przerwy nocnej. Nasza dieta powinna 
opierać się o warzywa, owoce i ryby. Po-
winniśmy unikać jedzenia potraw sma-
żonych, a bazować na gotowanych czy 
pieczonych. Nie bez znaczenia jest uroz-
maicona aktywność fizyczna. Wielu spe-
cjalistów z dziedziny medycyny wska-
zuje na dobroczynny wpływ 30 minuto-
wych spacerów kilka razy w tygodniu, 
które znacząco poprawiają funkcjonowa-
nie układu sercowo-naczyniowego oraz 
mają korzystny wpływ na nasze stawy 
i mięśnie. Osoby starsze, choć nie tyl-
ko, z powodzeniem mogą uprawiać bar-
dzo popularny od jakiegoś czasu nor-
dic walking. 

W utrzymaniu zdrowia ważna jest 
również odpowiednia suplementacja wi-
tamin i minerałów, ale tylko wówczas, 
gdy mamy stwierdzone niedobory. Wi-
taminy i minerały odgrywają istotną rolę 
w prawidłowym funkcjonowaniu nasze-
go organizmu. Zarówno ich niedobór, jak 
i nadmiar bywa szkodliwy i może przy-
czyniać się do wystąpienia lub rozwo-
ju różnych chorób. Dawno temu wybit-
ny niemiecki lekarz, alchemik i przyrod-
nik – Paracelsus zauważył, że „Wszyst-
ko jest trucizną i nic nie jest truci-
zną, bo tylko dawka czyni truci-
znę”. Suplementy die-
ty, jeśli są konsumo-
wane w nadmier-
nej ilości bądź bez 
wyraźnych wskazań 
medycznych, zamiast 
nam pomóc w utrzy-
maniu zdrowia, mo-
gą nam jedynie zaszko-
dzić. Musimy zdawać so-
bie sprawę z tego, że aby 
nasz organizm prawidło-
wo funkcjonował potrze-
bujemy około sześćdzie-
siąt różnych składników, 
z czego około czterdzieści 
nie jesteśmy w stanie sami 

wytworzyć. Musimy więc dostarczyć je 
z zewnątrz wraz z prawidłowo zbilanso-
wanym i pełnowartościowym pożywie-
niem. Dobrze dobrana dieta może wspo-
móc naszą odporność, co w okresie pan-
demii ma kolosalne znaczenie. Prawidło-
wo zbilansowane składniki odżywcze 
korzystnie oddziałują na funkcjonowanie 
błony śluzowej jelit, szybką odpowiedź 
przeciwzapalną, a także aktywność ca-
łego układu odpornościowego. 

Jak zatem powinna wyglądać, co 
uwzględniać dieta wzmacniająca nasz 
organizm? W takiej diecie powinny nie-
wątpliwie znaleźć się: nienasycone kwasy 
tłuszczowe (omega – 3 i omega-6), wita-
miny (A, E, D), makroelementy i mikro-
elementy (selen, cynk, żelazo) oraz róż-
nego rodzaju przeciwutleniacze (flawo-
noidy). Gdzie można je znaleźć i dlacze-
go są tak bardzo istotne dla utrzymania 
układu odpornościowego na odpowied-
nim poziomie? Nienasycone kwasy tłusz-
czowe (omega – 3 i omega-6) wspomaga-
ją szybką odpowiedź organizmu na to-
czący się stan zapalny poprzez zmniej-
szenie aktywności komórek NK – zwa-
nych potocznie „naturalnymi zabójca-
mi”, limfocytów, neutrofili czy monocy-

tów. Źródłem ich w poży-
wieniu są: tłuste ryby 
takie jak: łosoś, ma-
krela czy halibut, orze-

chy włoskie, brazylijskie, 
makadamia, migda-
ły. Witamina A bie-
rze udział w pra-

widłowym wzroście 
i podziałach komórek 
układu immunologicz-
nego, wzmacnia błony 
śluzowe układu pokar-
mowego, oddechowe-
go i moczowego, a tak-
że jest dobrym przeciw-
utleniaczem. Źródłem 
jej w pokarmie są: ja-
ja, mleko, sery dojrzewa-
jące, marchew, pomarań-
czowe i czerwone warzy-

co jeść, by podnieść odporność organizmu?
Zdrowie według definicji Światowej Organizacji Zdrowia określane jest jako „stan pełnego fizycznego, umysło-
wego i społecznego dobrostanu” lub jako „sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekono-
micznego”.

mgr Magdalena Okurowska 
Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie
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wa, boćwina, morele czy szpinak. Wita-
mina E jest silnym antyoksydantem, re-
dukuje ilość wolnych rodników i dzięki 
temu zmniejsza stan zapalny w organi-
zmie. Jej źródłem w pożywieniu są: oleje 
z zarodków pszenicy, nasion słoneczni-
ka, olej sojowy i kukurydziany, orzechy: 
laskowe, włoskie i migdały. Witamina D 
łagodzi toczący się stan zapalny poprzez 
oddziaływanie na cytokiny, wpływa na 
osłabienie reakcji alergicznych, pobudza 
różnicowanie się monocytów i blokuje 
podziały limfocytów T. Źródłem jej są ry-
by i oleje rybne np. tran (olej z wątroby 
dorsza). Również stymulująco na układ 
odpornościowy działa olej z wątroby re-
kina. Warto go suplementować i wysycić 
nim organizm jeszcze przed nastaniem 
okresu jesienno-zimowego. 

Ważnym w diecie składnikiem od-
żywczym jest selen, szczególnie dla osób 
dotkniętych chorobami autoimmunolo-
gicznymi jak np. choroba Hashimoto. 
Zbyt mała ilość selenu w organizmie jest 
przyczyną osłabienia odporności orga-
nizmu przy infekcjach wirusowych czy 
bakteryjnych oraz wzrostu agregacji pły-

tek krwi. Bogactwem selenu w pożywie-
niu są owoce morza, drożdże, otręby zbo-
żowe, ryby, mleko pomidory. Cynk z ko-
lei wpływa na funkcjonowanie odpor-
ności wrodzonej. Jego niedobory znacz-
nie osłabiają aktywność komórek układu 
odpornościowego. Wpływa na przemia-
ny aminokwasów oraz na szczelność ba-
rier organizmu, co ogranicza wnikanie 
bakterii i wirusów. Wykazuje też wła-
ściwości przeciwutleniające i redukujące 
ilość wolnych rodników. Jego źródłem są 
przede wszystkim rośliny bobowate gru-
bonasienne np. fasola, sery podpuszcz-
kowe, mięso i produkty zbożowe, owo-
ce morza np. małże lub ostrygi. Kolej-
nym ważnym pierwiastkiem jest żelazo, 
które wpływa na produkcję cytokin. Je-
go niedobór powoduje anemię, obniżenie 
odporności poprzez zaburzenie funkcjo-
nowania białych krwinek. Produkty bo-
gate w żelazo to: mięso i produkty zbo-
żowe, natka pietruszki i zielone warzy-
wa liściaste. 

Na poprawę odporności organizmu 
duży wpływ wywierają rownież flawo-
noidy, które mają działanie przeciwutle-

niające, przeciwnowotworowe, przeciw-
miażdżycowe i przeciwzapalne. Głów-
nym ich źródłem w pożywieniu są: cebu-
la, czosnek, dzika róża, zielona herbata, 
winogrona, rokitnik, aronia, kakao i dzi-
ki bez czarny. 

Dodatkowo oprócz wyżej omówio-
nych substancji odżywczych dietę na-
leży wzbogacić w związki probiotyczne 
zawierające bakterie z grupy Lactobacillus 
czy Bifidobacterium. Mają one zbawien-
ny wpływ na nasz układ odpornościo-
wy poprzez zdolność do zmieniania pH 
w świetle jelit, a dzięki kolonizacji jelit 
skutecznie uniemożliwiają rozwój bakte-
rii chorobotwórczych. Pożyteczne szcze-
py bakterii znajdziemy w mleku i fer-
mentowanych produktach mlecznych ty-
pu jogurty czy kefiry. 

Reasumując, aby podnieść odporność 
organizmu na choroby należy spożywać 
posiłki dobrze zbilansowane, czyli zawie-
rające wszystkie składniki odżywcze oraz 
dbać o aktywność fizyczną i zdrowy sen.

Bibliografia dostępna u autora.

Miód pitny jest to na-
pój powstały w wy-
niku alkoholowej fer-
mentac ji rozcień-
czonego naturalne-
go miodu pszczele-
go. Produkowany jest 
bez dodatku sztucz-

nych aromatów i konserwantów. W pro-
dukcji poszczególnych gatunków miodu 
pitnego można wykorzystać różnego ro-
dzaju przyprawy, zioła. 

Wyrób miodu pitnego w zasadzie nie 
różni się od sposobu wyrobu win owo-
cowych, produkcja ta jednak wymaga 
szczególnego nadzoru, pielęgnacji, do-
boru surowca i odpowiednich szczepów 
drożdży, 

Miód pitny można jednak z powodze-
niem zrobić w domu. Wyrób dzieli się na 
3 podstawowe etapy:

q Przygotowanie brzeczki miodowej do 
fermentacji: Do emaliowanego kotła 
wlewamy według przepisu odpowied-
nią ilość miodu i letniej wody. Otrzy-
many roztwór nie powinien przekra-
czać 2/3 pojemności naczynia, gdyż 
pod wpływem wyższej temperatury 
może wykipieć. Następnie zaznaczamy 
poziom płynu w kotle, będziemy wie-
dzieć, ile płynu odparowało podczas 
gotowania. W czasie gotowania, które 
wynosi ok. 4 godzin zbiera się piana. 
Należy ją zebrać łyżką warzelną. Po za-
kończonym gotowaniu, należy brzecz-
kę ostudzić do około 30 stopni celsju-
sza, dodać odpowiednią ilość kwasku 
cytrynowego, pożywkę dla drożdży 
i uzupełnić przegotowaną wodą do po-
ziomu wcześniej zaznaczonego w kotle.

q Fermentacja i dojrzewanie napoju. Do 
wyparzonego wrzątkiem balonu wle-
wamy zawartość kotła, a następnie do-

dajemy drożdże winne. Balon zaty-
kamy czopem z rurką fermentacyjną, 
do której wlewamy wodę tak, by się-
gała do wysokości banieczek. Wodę 
w razie potrzeby uzupełniamy. Na-
staw umieszczamy w koszu ochron-
nym i odstawiamy do pomieszcze-
nia, w którym panuje temperatura 
18ºC. Następnego dnia na powierzch-
ni roztworu pojawia się obfita piana, 
co świadczy o rozpoczęciu fermentacji 
która trwa od 5 do 10 dni. Jest to tzw. 
fermentacja burzliwa. Później nastę-
puje fermentacja cicha, o czym świad-
czy stopniowy zanik piany. Okres ten 
trwa ok. 5 tygodni. Następnie należy 
przystąpić do ściągania napoju znad 
osadu. Operację tę należy przepro-
wadzać tak, aby ściągnięty napój był 
w miarę klarowny. Do ściągania sto-
sujemy wężyk o długości zapewniają-
cej wygodę pracy. Balon szklany i czop 

Miód pitny znany był w Polsce jeszcze przed wprowadzeniem chrześcijaństwa. W okresie, kiedy do Polski sprowadzo-
no zakonników powstało wiele przepisów na wyrób tego trunku stosowanych po dziś dzień. Był trunkiem luksusowym 
i kosztownym. W zamożnych domach szlacheckich spożywano go przy okazji takich uroczystości jak wesele.

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

przetwory miodowe – miód pitny
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powinien być dokładnie oczyszczony 
z osadu, następnie należy wlać ścią-
gnięty napój. Czynność tę powinno 
się wykonać szybko, aby ograniczyć 
dostęp powietrza do miodu. Po za-
mknięciu naczynia i uzupełnieniu wo-
dy w rurce, miód przenosimy do po-
mieszczenia o niższej temperaturze. 

q Rozlewanie i przechowywanie. Doj-
rzały miód pitny charakteryzuje się 
klarownością, ma właściwy smak i za-
pach. Podczas dłuższego przechowy-
wania miodu pitnego, wskazane jest 
użycie większych butelek, nawet 10 
litrowych i rozlewanie przed spoży-
ciem do mniejszych. Butelki należy 
wyparzyć a wystającą część korka na-
leży odciąć. Butelkę zabezpieczyć wo-
skiem pszczelim lub lakiem. Takie bu-
telki przechowuje się w suchych, ciem-
nych pomieszczeniach o stałej tempe-
raturze. Ułożenie butelek w pozycji le-
żącej zapobiega wysychaniu korków.

Od strony technologii wytwarzania 
miody pitne można podzielić na:
q Miody naturalne – niewarzone 

(brzeczka tych miodów nie jest goto-
wana).

q Miody sycone – warzone (brzeczka 
tych miodów jest gotowana).

Tradycyjny podział miodów pitnych 
jest w zależności od stopnia rozcieńcze-
nia brzeczki wodą. 
n Półtoraki – produkuje się je z jednej 

jednostki objętości miodu rozcieńczo-
nej połową jednostki objętości wody 
(stosunek 1:0,5), procentowa zawartość 
alkoholu około 16%.

n Dwójniaki – produkuje się je z jed-
nej jednostki objętości miodu rozcień-
czonej jedną jednostką objętości wo-
dy (stosunek 1:1), procentowa zawar-
tość alkoholu ok. 16%

n Trójniaki – produkuje się je z jednej 
jednostki objętości miodu rozcieńczo-
nej dwiema jednostkami objętości wo-
dy (stosunek 1:2) procentowa zawar-
tość alkoholu około 13

n Czwórniaki – produkuje się je z jednej 
jednostki objętości miodu rozcieńczo-
nej trzema jednostkami objętości wo-
dy (stosunek 1:3) procentowa zawar-
tość alkoholu około 11% 
Im więcej dodaje się wody na jednost-

kę miodu, tym jest on bardziej wytrawny. 

Podział miodów pitnych w zależności 
od sposobu doprawienia brzeczki:
q Miody naturalne. Są to miody, w któ-

rych brzeczka składająca się tylko 
z miodu i wody została uzupełniona 
dodatkiem kwasu cytrynowego i pod-
dana fermentacji po dodaniu pożywki 
dla drożdży oraz odpowiedniej matki 
drożdżowej.

q Miody chmielowe. Są to miody, któ-
rych brzeczka została zaprawiona 
albo chmielem, albo chmielem oraz 
innymi substancjami aromatyczny-
mi. O ile niewielki dodatek chmielu 
do brzeczki daje na ogół dobre wy-
niki smakowe w miodzie pitnym, to 
zbyt duża ilość powoduje, że smak 
otrzymanego miodu nie jest satys-
fakcjonujący. Średnia dawka chmie-
lu wynosi ok. 10 gramów na 10 l 
brzeczki.

q Miody korzenne. Brzeczka tych mio-
dów zaprawiana jest podczas warze-
nia korzeniami, przyprawami, jak np. 
goździkami, imbirem, wanilią, korze-
niem fiołkowym. 

Przy wyrobie miodów korzennych 
można również dodawać do brzeczki nie-
co chmielu lub też pominąć zupełnie do-
datek tego składnika nadającego miodom 
pitnym specyficzny posmak.

Miody pitne owocowe są to napoje 
sporządzone we właściwy sposób dające 
wyroby wysokiej jakości, o przyjemnym 
zapachu i smaku. Stanowią one kombi-
nacje owoców i miodu pitnego. Można 
wyróżnić trzy sposoby ich wyrabiania:
n przez dodanie do uwarzonej brzecz-

ki miodu naturalnego soku owocowe-
go i fermentację otrzymanej brzeczki 
miodowo-owocowej;

n przez dodanie do młodego miodu pit-
nego soku owocowego;

n przez dodanie do wystałego już mio-
du wina owocowego.

W 2008 roku miód pitny dwójniak, 
trójniak i czwórniak został zarejestrowa-
ny przez Komisję Europejską jako Gwa-
rantowana Tradycyjna Specjalność. Ozna-
cza to tradycyjny produkt rolny spełnia-
jący następujące warunki:
n jego nazwa musi wyrażać specyficzny 

charakter produktu rolnego;
n produkt musi posiadać specyficzną ce-

chę lub zespół cech odróżniających go 
od innych produktów tej samej kate-
gorii;

n produkt posiada tradycyjny charakter, 
który może być wyrażony za pomocą 
tradycyjnych surowców, tradycyjnego 
sposobu wytwarzania.

Źródła:
- www.apis.pl
- www.pszczoły.pl
- M. Wojtacki – Produkty pszczele i przetwo-
ry miodowe

- A. Zmuda – Księga domowych nalewek win 
miodów i piwa

- I. Gumowska – Pszczoły i ludzie
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

sprzedam:
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 prod. nie-

mieckiej typ K-531 Gigant sprawna, kompletna, przerób 2.5-3.0 to-
n/h zboża. Możliwy dowóz, czyści wszystkie nasiona. Cena 7500 
zł. Tel. 668 793 926, woj. dolnośląskie, pow. Trzebnica, gm. Żmigród.

n Opryskiwacz pilmet 2-1012 1000L, belka 12 metrowa hydraulicz-
nie unoszona i opuszczana z mechaniczną stabilizacją, rozwad-
niacz boczny i zbiornik wody do płukania opryskiwacza. Koń-
cówki 03 ceramiczne, dwie pompy 140, głowice 4-pozycyjne, ate-
stacja w 2019 r., od nowości. Tel. 606 592 725.

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

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

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

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

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

ścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
n Sprzedam – prasa do słomy kostka Z 224/1 rok 1989 w dobrym 

stanie. Tel. 790 414 714.
n Gospodarstwo rolne w m. Wodukajmy (gm. Sępopol) o pow. 12 

ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdują się: dom 
1-rodzinny parterowy z poddaszem użytkowym (72 m2), obora 
(253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42 m2). Istnieje moż-
liwość kupna samego siedliska (budynki) usytuowane na pow. 
gruntów od 0,90 ha do 1,36 ha (jedna bądź dwie działki ewiden-
cyjne) 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, ce-
na 51.000 zł. Tel. 513 447 485.

n Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzę-
tu 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 orygi-
nale, sprawny. Stan bardzo dobry. Tel. 512 479 979.

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

n Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zareje-
strowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestro-
waną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową, 
dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.

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

n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same bu-

dynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 691 877 920.

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 po-
lowe, 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.

n Dom jednorodzinny o pow. 130 m2, działkę rolną o pow. 1,3 ha, 
działkę ogrodniczą o pow. 0,65 ha. Położone na terenie miasta 
Ornety, cena do uzgodnienia. Tel. 668 047 199, 798 387 298.

n Gospodarstwo rolne 11 ha, budynki mieszkalne i gospodarcze, 
budowane w 2004 r., 2 stawy rybne o pow. 0,5 ha, las o pow. 4 ha 
z linią brzegową jeziora Kraks przy trasie nr 16 Biskupiec-Olsz-
tyn, gm. Biskupiec. Tel. 503 151 852.

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

n Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwity 
wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż, wia-
ty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.

n Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) – 7,5 m. Tel. 503 509 932.

kUpiĘ:
n Kupie ciągnik rolniczy Ursus, Zetor lub MTZ z napędem mo-

że 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 Kupię rozsiewacz wapna RCW Brzeg i dmuchawę do zboża ssą-
co-tłoczącą Tel. 790-318-118.

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

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

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

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

n 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie. Tel. 
724 133 999.

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

inne:
n Naprawa pękniętych bloków silników spalinowych, płaszczy 

wodnych, dziur. Dojazd do klienta. Tel. 601 859 884.

Bieżące Informacje nr 11 [384]  n  Listopad 2021



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,

• Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, 

tel. (23) 696 19 75 

n elBląg, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36
•  Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

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

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

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

n Olsztyn 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2021 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 listopada 2021 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

krzyŻÓwka
1. Czar
2. Ziemniak po góralsku
3. Pszczeli lub pitny
4. Produkt uboczny produkcji cukru
5. Waga całkowita produktu
6. Sanktuarium koło Ornety
7. Zakładany na gryf gitary
8. Niemiecki lekarz, alchemik
9. Pierwiastek o symbolu Cd
10. Kondycyjny lub wędrowny
11. Kura z fermy
12. Znak, wróżba
13. Spryt, obrotność
14. Z podażą
15. Niejeden w płocie
16. Wydawca książek
17. Kibic, obserwator
18. Największy współcz. mięsożerca
19. Indiański znachor
20. Stopień w karate
21. Podstawowy składnik powietrza
22. 1/1000 metra
23. Pan na Spychowie

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.



AgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynekAgrorynek
baza ogłoszeń rolniczych

www.agrorynek.warmiamazury.net

Zapraszamy do zamieszczania 
bezpłatnych ogłoszeń sprzedaży:
 maszyn rolniczych
 zwierząt
 środków do produkcji rolnej
 wyposażenia budynków inwentarskich
 nieruchomości rolnych

bezpłatnych ogłoszeń sprzedaży:bezpłatnych ogłoszeń sprzedaży:

 wyposażenia budynków inwentarskich wyposażenia budynków inwentarskich



APLIKACJA 
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

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

Dzięki aplikacji ODR Olsztyn:
 umówisz się na spotkanie z Doradcą WMODR 

w swoim gospodarstwie lub w siedzibie Doradcy,
 zgłosisz chęć udziału w szkoleniach i konferencjach 

organizowanych przez WMODR,
 zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia 

agrofagów w Twojej okolicy (jeśli na terenie Twojego 
powiatu prowadzony jest monitoring agrofagów),

 będziesz miał dostęp do najświeższych informacji 
z branży rolniczej,

 dostaniesz powiadomienie o zbliżających się termi-
nach upływu atestu opryskiwacza oraz polis ubezpie-
czeniowych maszyn, narzędzi i nieruchomości,

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

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z TWOIM DORADCĄ WMODR

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

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


