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

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

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

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

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z TWOIM DORADCĄ WMODR
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Radosnego oczekiwania i gotowości na przyjęcie Bożego Syna do swego życia, mocy Ducha Świętego, 
który pomoże nam uwielbiać Boga i zasiewać ziarno pokoju wśród wszystkich naszych bliskich. Spokojnych 
Świąt spędzonych w gronie rodzinnym oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2023 wszystkim 
rolnikom, ich rodzinom oraz pracownikom instytucji działających na rzecz rolnictwa i edukacji życzy

Dyrekcja oraz pracownicy Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie

Drodzy Czytelnicy! Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie pokój, miłość i radość, 
zdrowie, które jest podstawą, ciepłe myśli o bliskich oraz wytchnienie od codziennych obowiązków… 
A Nowy 2023 Rok obdaruje pomyślnością, szczęściem, satysfakcją i bezpieczeństwem w pracy. 
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzy

Dyrekcja oraz pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Olsztynie

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości, refleksji, podsumowań oraz planów 
na nadchodzący Nowy Rok. Życzę, by pierwsza gwiazda na wigilijnym niebie była dla nas wszystkich 
zapowiedzią spokojnego, dobrego, pełnego wzajemnej życzliwości i miłości Nowego 2022 Roku, aby był to 
czas szczęśliwy i obfitujący w powodzenia zarówno osobiste, jak i wspólne. Niech wróci do nas wreszcie 
normalność, a zdrowie nigdy nie opuszcza. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!

Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wszystkim mieszkańcom Warmii, Mazur i Powiśla życzymy radosnych, rodzinnych świąt Bożego 
Narodzenia, a w nadchodzącym 2023 roku  przede wszystkim zdrowia i samych owocnych inwestycji!

Dyrekcja i Pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Niech Dzieciątko 
Jezus obdarza nas pokojem, otwiera serca i uczy pokory. Niech błogosławieństwo płynące z betlejemskiego 
żłóbka przynosi nadzieję i pojednanie. Dzielmy się radością z przyjścia na świat Syna Bożego, by dla 
żadnego zbłąkanego wędrowca nie zabrakło miejsca przy wigilijnym stole i dobrego słowa.

Życzę, by Nowy Rok był dla wszystkich czasem pomyślnego rozwoju, optymizmu i spełnienia marzeń.
Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Szanowni Państwo! 
Zbliża się wyjątkowy czas – Święta Bożego Narodzenia. W wielu domach przy 

wigilijnym stole zasiądzie więcej osób niż dotychczas. Polskie rodziny otworzyły 
swoje serca i drzwi dla potrzebujących sąsiadów zza wschodniej granicy. Wierzę, 
że nie zabraknie dla nich miejsca przy bożonarodzeniowym stole, bo choć w różnym 
czasie obchodzimy Święta, to przecież modlimy się do tego samego Boga.

Życzę Państwu, aby mimo trudnych doświadczeń i wyzwań mijającego roku 
zwyciężył czas pojednania, miłości, a przede wszystkim nadziei.

Gromadząc się przy choince i zasiadając do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy 
też o rolnikach i producentach żywności, dzięki którym na naszych stołach 
pojawia się chleb i doskonała żywność. To oni na co dzień zapewniają nam 
bezpieczeństwo żywnościowe. 

Cieszmy się wspólnym przeżywaniem narodzin Chrystusa i dziękujmy Bogu za 
opiekę. Niech nadchodzący 2023 rok obdarzy Państwa wieloma Łaskami Bożymi, 
zdrowiem i pomyślnością. Niech pokój zagości na świecie i w naszych sercach.

Henryk Kowalczyk, 
Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich i wszystkim czytelnikom 
„Bieżących Informacji” życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego 
ciepła Świąt Bożego Narodzenia.

Wielu budujących myśli, zdrowia i energii potrzebnej do osiągnięcia 
wszystkich zamierzonych celów oraz wspaniałego Nowego Roku, obfitującego 
w pasmo sukcesów!

Dyrekcja oraz Pracownicy WMODR z siedzibą w Olsztynie
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o doradztwie rolniczym

Pierwszym z nich była 
aplikacja mobilna na te-
lefony komórkowe o na-
zwie „ODR Olsztyn”. Dzię-
ki niej, jej użytkownicy mo-
gą w łatwy sposób umówić 
się na spotkanie z Dorad-
cą WMODR w swoim go-
spodarstwie lub w biu-
rze u doradcy oraz zgło-
sić chęć udziału w szkole-
niach i konferencjach orga-
nizowanych przez Ośrodek. 
Dzięki aplikacji rolnicy zo-
stają powiadamiani o mo-
mencie wystąpienia agrofa-

gów w pobliżu lokalizacji użytkownika oraz o innych zbli-
żających się ważnych terminach.

Po wybuchu pandemii koronawirusa, która spowodowa-
ła zamknięcie targowisk lokalnych będących miejscem zaopa-
trywania się konsumentów w dobrą, polską żywność, reakcja 
Ośrodka była natychmiastowa. Aby wesprzeć producentów rol-
nych z naszego regionu w sprzedaży wytworzonych przez nich 
produktów udostępniliśmy na portalu społecznościowym face-
book 20 grup dyskusyjnych o nazwie „Bazarek WMODR” oraz 
stworzyliśmy serwis Warmińsko-Mazurski E-Bazarek. 

Postępujące zmiany klimatyczne, których efektem są zwięk-
szające się wahania temperatury, porywiste wiatry, deszcze na-
walne występujące na zmianę z okresami suszy powodują nie-
jednokrotnie straty w warmińsko-mazurskich gospodarstwach 
rolnych. Rolnik w swojej codziennej pracy musi się opierać na 
rzetelnych danych meteorologicznych, które od października 
br. w 13 powiatach województwa dostarczają stacje pogodo-
we WMODR. 

Inwestycja Ośrodka polegała na zakupie i montażu auto-
matycznych stacji meteorologicznych na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego spełniających wymagania technicz-
ne Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO – World 
Meteorological Organization) – łączna wartość tego projektu 
to blisko 850 tys. zł. Stacje będą kontrolowały zjawiska me-
teorologiczne, a także posłużą do monitoringu suszy rolni-
czej na terenach gmin województwa warmińsko-mazurskie-
go poprzez podłączenie ich do systemu monitoringu suszy 
rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puła-
wach. Wartym podkreślenia jest fakt, że spośród 25 stacji me-
teorologicznych spełniających wymagania techniczne WMO 
działających na terenie naszego województwa, 13 z nich na-
leży do WMODR. 

Gminy na terenie których postawione zostały stacje nie po-
niosły żadnych kosztów w związku z realizacją tego przed-
sięwzięcia, a wyboru lokalizacji stacji dokonano na podstawie 
konsultacji przeprowadzonych z IUNG. Pracownicy instytutu 
po zapoznaniu się z wytypowanymi wstępnie przez WMODR 
potencjalnymi 38 lokalizacjami wskazali 13, które według nich 
najlepiej spełniają kryteria dotyczące lokalizacji stacji stawiane 
przez Światową Organizację Meteorologiczną.

Dzięki dużej ilości danych zbieranych przez stacje meteo 
WMODR takich jak: suma opadów za 1 min (ml/min), średnia 
wilgotność względna powietrza % za ostatnie 10 min, natęże-
nie światła, średnia temperatura na wysokości 2 m za ostatnie 
10 min, średnia temperatura na wysokości 5 cm za ostatnie 10 
min, temperatura 10 cm poniżej poziomu gruntu za ostatnie 
10 min, kierunek wiatru i średnia prędkość wiatru za ostat-
nie 10 min warmińsko-mazurscy rolnicy będą mieli dostęp do 
niezwykle ważnego narzędzia do analizowania warunków kli-
matycznych wokół gospodarstwa. Dane te, zebrane w warun-
kach lokalnych – najbliższych ich miejsca zamieszkania, mo-
gą być wykorzystywane w wielu obszarach produkcji, w tym 
w siewie/sadzeniu, zbiorach, opryskach, nawadnianiu i ochro-
nie roślin. Dzięki danym pochodzącym m.in. z czujników wil-
gotności i temperatury gleby producenci precyzyjnie będą mo-
gli określić odpowiednio czas siewu i sadzenia, aby zapewnić 
uprawom największe szanse. Z kolei czujniki prędkości i kie-
runku wiatru będą im pomocne w podjęciu decyzji o właści-
wym terminie wykonania zabiegów środkami ochrony ro-
ślin, a dostęp do danych o wilgotności oraz temperaturze gle-
by i powietrza będzie dużym wsparciem przy podejmowaniu 
i planowaniu dalszych kroków związanych z nawadnianiem 
upraw w gospodarstwie.

Dane ze stacji meteorologicznych WMODR są jednocześnie 
wysyłane i gromadzone na serwerze Ośrodka oraz serwerze 
IUNG. W chwili obecnej na dedykowanych stronach IUNG 
można już oglądać bieżące dane przysłane przez stacje mete-
orologiczne WMODR, które są odświeżane co 10 min. Ośrodek 
jest w trakcie wdrożenia na stronie internetowej rozbudowane-
go modułu pogodowego zawierającego dane pozyskane z wła-
snych stacji meteo. Dzięki niemu rolnicy będą mieli możliwość 
przeglądania bieżących i archiwalnych danych, przeglądania 
wykresów przedstawiających dane meteorologiczne, porówny-
wania ich oraz filtrowania według wszystkich parametrów ja-
kie posiadają stacje. Moduł pogodowy na stronie WMODR zo-
stanie udostępniony rolnikom do końca bieżącego roku.

Zachęcam Państwa do aktywnego wykorzystywania roz-
wiązań teleinformatycznych udostępnianych przez Ośrodek 
oraz śledzenia strony internetowej i fanpage WMODR w ser-
wisie społecznościowym facebook, gdzie znajdą Państwo naj-
nowsze informacje o podejmowanych przez Nas działaniach.

Nowe technologie i postępująca cyfryzacja wpływają niemal na każdą sferę naszego codziennego życia sprawiając, 
że trudno wyobrazić nam sobie funkcjonowanie bez niektórych rozwiązań będących owocami ciągłego rozwoju tech-
nologicznego. Działalność Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego to nie tylko aktywność doradcza, 
szkoleniowa i upowszechnieniowa. To także dostarczanie rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich nowo-
czesnych narzędzi teleinformatycznych wspomagających funkcjonowanie gospodarstwa rolnego i jego otoczenia.

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

Nowe technologie w służbie rolnikom
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z życia WMODR

|Program działalności WMODR na rok 
2023 uzyskał pozytywną opinię Rady 
Społecznej Doradztwa Rolniczego dzia-
łającej przy WMODR:
Priorytety w pracy doradczej Ośrodka 

w roku 2023 będą następujące:
n wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej,
n upowszechnianie informacji na temat 

zdrowia zwierząt,
n upowszechnianie zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt,
n dostosowanie do zmian klimatycznych oraz ochrona wód, 

gleby i powietrza,
n produkcja żywności w gospodarstwie i wprowadzanie jej na 

rynek,
n szkolenia rolników w zakresie prowadzenia gospodarstw 

opiekuńczych, 
n współpraca i różne formy wspólnego działania,
n szkolenia z zakresu bhp w rolnictwie, 
n poszerzanie współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy part-

nerami Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS).

| Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-szko-
leniowych organizowanych przez WMODR:

n 1 grudnia seminarium pn. „Chów bydła w gospodarstwach 
ekologicznych”, organizator: Małgorzata Razminas, tel. 695 
990 243.

n 6 grudnia konferencja pn. „Innowacyjne rozwiązania w upra-
wie zbóż”, organizator: Agnieszka Sołtysiak, tel. 665 891 386.

n 8 grudnia konferencja pn. „Dobrostan zwierząt gospodar-
skich”, organizator: dr inż. Rodian Pawłowski, tel. 695 550 460. 

n 13 grudnia konferencja pn. „Rolnictwo – jak to się robi w Tek-
sasie”, organizator: Paulina Karaszkiewicz, tel. 665 881 262.

n 15 grudnia webinarium pn. „Lokalne Partnerstwa ds. Wody 
na lokalne problemy z wodą – podsumowanie działań w 2022 
roku”, organizator: dr inż. Paweł Urbanowicz, tel. 665 895 606.
Szczegóły spotkań – program, miejsce spotkania, sposób re-

jestracji – zamieszczane są na stronie internetowej. Ponadto na 
terenie gmin odbywają się szkolenia organizowane przez do-
radców terenowych. Szkolenia te, oprócz treści merytorycznych 
na wybrany temat, mają na celu przekazanie informacji o aktu-
alnej sytuacji w rolnictwie, m.in. przypomnienie różnych ter-
minów administracyjnych obowiązujących rolników, wskaza-
nie terminów trwających i planowanych naborów wniosków do 
działań PROW wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiej-
skich, przedstawienie teraźniejszej oferty doradczej Ośrodka. 
Miesięczny harmonogram szkoleń zamieszczony jest na stro-
nie internetowej Ośrodka, w zakładce „Szkolenia”.

| Zakończenie projektu inwestycyjnego WMODR – zakup 
i montaż 13 stacji meteorologicznych
28 października br., Dyrektor WMODR, Pan Damian Go-

dziński, uroczyście przekazał przedstawicielom samorządu 
terytorialnego 13 gmin dostęp do danych meteorologicznych 
z zakupionych przez Ośrodek stacji oraz klucze umożliwiające 
dostęp do ogródków meteorologicznych. Inwestycję sfinanso-
wano ze środków budżetu państwa, wartość to 848 989,05 zł, 

a jej celem jest realne wsparcie monitoringu suszy rolniczej na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez pod-
łączenie stacji do systemu monitoringu suszy rolniczej prowa-
dzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa 
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

n Polski e-bazarek – internetowe zakupy u rolnika
„Warmińsko-mazurski e-bazarek” (strona internetowa) oraz 

„Bazarek WMODR #sprzedam #kupię #oddam” (grupy na 
facebooku) to narzędzia stworzone i administrowane przez 
WMODR służące realnemu skróceniu łańcucha dostaw. Bez 
pośredników producent sprzeda, konsument kupi, chętni wy-
mienią, bądź przekażą produkty. Łatwy dostęp do tych narzę-
dzi możliwy jest przez stronę Ośrodka www.wmodr.pl.

| WMODR realizuje operację doradczą w ramach poddzia-
łania 1.2 PROW 2014-2020
Jednostki doradztwa rolniczego oraz instytuty naukowe 

z całej Polski realizują operację, której celem jest upowszech-
nienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych 
rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produk-
cji żywności. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe po-
przez założenie obiektów demonstracyjnych oraz przeprowa-
dzenie cyklu szkoleń praktycznych dla zorganizowanych grup 
tematycznych. Na terenie całego kraju powstanie 235 obiektów 
demonstracyjnych, które odwiedzi (kilkukrotnie) 8 773 odbior-
ców ostatecznych szkoleń praktycznych. Nad poprawnością 
merytoryczną prowadzenia obiektów demonstracyjnych czu-
wać będzie 60 opiekunów naukowych oraz 320 doradców rolni-
czych. Operacja realizowana będzie w terminie czerwiec 2022 r. 
– grudzień 2024 r.

| WMODR świadczy usługi doradcze w ramach poddziała-
nia 2.1 PROW na lata 2014-2020 
WMODR realizuje 2-letnie programy doradcze dla 1242 

gospodarstw. Doradcy w każdym z tych gospodarstw świad-
czą usługę dot. ograniczenia zanieczyszczenia wód azotana-
mi pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dal-
szemu zanieczyszczeniu. Wybór pozostałych usług nastąpił 
w procesie konsultacji rolnika z doradcą i był możliwy z na-
stępującego katalogu: ocena dostosowania gospodarstwa rol-
nego do norm i wymogów wzajemnej zgodności, integro-
wana ochrona roślin, gospodarowanie na obszarach Natura 
2000, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, system rol-
nictwa ekologicznego, modernizacja gospodarstw rolnych, do-
radztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalno-
ści po raz pierwszy, doradztwo w zakresie rozpoczęcia dzia-
łalności pozarolniczej, restrukturyzacja małych gospodarstw, 
sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo, rachunkowość 
w gospodarstwie rolnym, dostosowanie gospodarstwa rol-
nego do wymogów BHP, uczestnictwo w systemach jakości, 
OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosu-
menckich, zazielenienie.

Programy doradcze są współfinansowane ze środków 
EFRROW, dlatego realizowane są bez pobierania jakichkol-
wiek opłat.

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Nagrodzeni to niewątpliwie ludzie godni naśladowania, któ-
rzy zajmują się zapobieganiem izolacji, marginalizacji i społecz-
nemu wykluczeniu, aktywizują swoich podopiecznych, wspie-
rają w rozwiązywaniu problemów, dbają o prawidłowe funkcjo-
nowanie systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą, z powodze-
niem realizują programy, które mają na celu zapobieganie lokal-
nym problemom społecznym i rozwiązywanie ich. Nie szczę-
dzą wysiłków pracując na rzecz osób potrzebujących wspar-
cia, rodzin i całych lokalnych społeczności.

Każdego roku statuetki i medale trafiają w ręce wyjątko-
wych osób, które udowadniają, że pomoc drugiemu człowieko-
wi ma sens i przynosi ogromne korzyści. To ludzie, którzy co-
dziennie stają wobec krzywdy, ubóstwa czy samotności. Mie-
rzą się z trudnymi życiowymi sytuacjami, jakie dotykają dru-
giego człowieka. Szereg działań, które podejmują można na-
zwać misją.

Na Warmii i Mazurach w ponad 400 jednostkach organi-
zacyjnych pomocy społecznej pracuje 7065 osób, a 1029 to pra-
cownicy socjalni. Dzięki ich staraniom udzielana jest pomoc 
w bardzo szerokim zakresie i z wielu powodów, m.in.: ubó-
stwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bez-
robocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choro-
by, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa 
czy konieczności udzielenia wsparcia ofiarom handlu ludź-
mi. Ponadto jest to również pomoc w integracji uchodźców, 
w przypadku zdarzeń losowych, sytuacji kryzysowych czy 
klęsk żywiołowych.

W tym roku statuetkami AMICUS BONUS
uhonorowani zostali:

W kategorii indywidualnej:
n Henryk Stańczyk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

w Suszu.

W kategorii zespołowej:
n Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Medale oraz listy gratulacyjne otrzymali:
n Michał Maria Kozłowski – dyrektor Domu Pomocy Spo-

łecznej w Grazymach, 
n Dorota Kowalska – kierownik Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy w Lubawie,
n Maria Kobuszewska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

w Bartoszycach, 
n Halina Brym – kierownik Działu w Domu Pomocy Społecz-

nej w Uzdowie, 
n Beata Rogala – kierownik Środowiskowego Domu Samo-

pomocy w Suszu,
n Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku,
n Beata i Dariusz Tuptońscy – prowadzący Rodzinny Dom 

Dziecka Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Braniewie,
n Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku, 
n Teresa Sienkiewicz – emerytowana dyrektor Domu Pomo-

cy Społecznej w Dobrym Mieście, 
n Mirosława Ormanowska – emerytowana dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Uzdowie,
n Helena Czuper – emerytowana kierownik Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Wieliczkach.

Wojewoda Artur Chojecki wręczył statuetki 
i medale Amicus Bonus
Od ponad dwóch dekad 21 listopada każdego roku obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, który jest świętem 
wszystkich pracowników pomocy społecznej. W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie miała miej-
sce uroczystość, podczas której Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wręczył statuetki w kategorii zespołowej 
i indywidualnej oraz medale Amicus Bonus. Ta nagroda jest przyznawana od 15 lat wyróżniającym się pracownikom opieki 
społecznej, samorządowcom lub najbardziej aktywnym  organizacjom pozarządowym działającym w tym obszarze.

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
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Podsumowanie kampanii 2022 – cd.
Płyną środki na konta warmińsko-mazurskich rolników. Pula wsparcia została rozszerzona. 

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Od 17 października br. trwa wypłacanie 
zaliczek na poczet płatności bezpośred-
nich oraz na poczet płatności obszaro-
wych PROW. W woj. warmińsko-mazur-
skim w postaci zaliczek na konta ponad 
34 tys. rolników na początku listopada tra-
fiło ponad 566,49 mln zł płatności bezpo-
średnich, a ponad 120,28 mln zł zaliczko-

wych płatności obszarowych PROW zasiliło konta prawie 29,5 
tys. wnioskodawców. Od 1 grudnia Agencja rozpoczyna reali-
zację płatności końcowych.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatno-
ści w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 
r. mogli ubiegać się (do 31 maja) również o dofinasowanie 
do zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno na-
wozowe i wapno nawozowe zawierające magnez nabytych 
między 1 września 2021 a 15 maja 2022. W skali kraju do 
otrzymania wsparcia zakwalifikowano ponad 418 tys. rol-
ników, a przyznana im kwota pomocy wynosi 2,62 mld zł. 
W woj. warmińsko-mazurskim wnioski o to dofinasowa-
nie złożyło ponad 12 tys. producentów rolnych, a przyzna-
na im kwota pomocy wynosi ponad 121,72 mln zł. Agen-
cja dokłada wszelkich starań, by środki trafiły do rolni-
ków jak najszybciej. 

ARiMR wzorem roku ubiegłego realizowała również wspar-
cie dla pszczelarzy w postaci dofinasowania do przezimowa-
nych rodzin pszczelich. O pomoc mogli ubiegać się pszczelarze 
zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjal-
nego rejestru. Wysokość wsparcia wynosiła 20 zł do każdej ro-
dziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę. W skali kraju 
pomoc w kwocie ponad 23,37 mln zł trafiła do ponad 27,7 tys. 
pszczelarzy i obejmowała prawie 1,17 mln rodzin pszczelich. 
W naszym województwie ze wsparcia skorzystało 1757 pszcze-
larzy na kwotę ponad 2,22 mln zł.

Do puli pomocy krajowej należy m.in. pomoc dla produ-
centów trzody chlewnej. Stosowane instrumenty wsparcia 
mają zapewnić zarówno realizację działań prewencyjnych jak 
i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutka-
mi występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Do 
28 lutego br. producenci trzody chlewnej z terenów objętych 
ASF, którzy osiągnęli niższe dochody z powodu afrykańskie-
go pomoru świń, mogli składać wnioski o wsparcie umoż-
liwiające wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyska-
nego przez producenta świń w następstwie zaniżonej ceny 
skupu żywca w strefach ASF w okresie obejmującym sprze-
daż świń w danym kwartale albo w okresie 12 miesięcy. By-
ła to kontynuacja pomocy udzielanej w 2021, począwszy od 
czwartego kwartału 2020 r. W skali kraju pomoc otrzyma-
ło 5 188 producentów trzody na kwotę ponad 124,84 mln zł, 
w tym kwota 23,39 mln zł zasiliła konta 955 rolników z woj. 
warmińsko-mazurskiego.

W terminie od 20 czerwca do 22 lipca br. hodowcy trzody 
chlewnej mogli ubiegać się o refundację do 50 proc. wydatków 
poniesionych na działania związane z bioasekuracją. Program 
umożliwiał zwrot poniesionych przez hodowców świń kosz-
tów na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, 
dezynsekcji lub deratyzacji, zakup odzieży ochronnej oraz za-
bezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, 
przed dostępem zwierząt domowych. W ramach tego naboru 
można było się również ubiegać po raz pierwszy o refundację 
kosztów związanych z przebudową lub remontem pomiesz-
czeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odręb-
nych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wej-
ścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych 
pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta ko-
pytne. W przeprowadzonym naborze zarejestrowano 2,3 tys. 
wniosków na łączną kwotę ponad 9,03 mln zł. W woj. war-
mińsko-mazurskim wnioski o refundację poniesionych wy-
datków na bioasekurację złożyło 174 producentów na łączną 
kwotę 510,34 tys. zł.

Realizowana przez Agencję wspomniana pomoc krajowa 
obejmuje również producentów świń, którzy zaprzestali pro-
dukcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania 
w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodar-
stwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego po-
moru świń. Wnioski przyjmują biura powiatowe w trybie cią-
głym. Wysokość pomocy uzależniona jest od średniej rocznej 
liczby świń (jednak nie więcej niż 200 szt. dla jednego produ-
centa świń) oraz liczby dni objętej zakazem produkcji w da-
nym roku kalendarzowym. W porównaniu do ubiegłego roku 
stawka dopłaty wzrosła o 0,64 zł i wynosi 1 zł za każdy dzień 
obowiązywania zakazu. Rekompensata wypłacana jest za da-
ny rok, nie później niż do dnia 15 stycznia roku następnego. 
W bieżącym roku wnioski złożyło do tej pory 516 rolników na 
kwotę ponad 4,32 mln zł.

Agencja w okresie od dnia 15 lutego do dnia 29 kwietnia 
tego roku przyjmowała również wnioski o udzielenie pomocy 
finansowej producentowi świń, któremu zagraża utrata płyn-
ności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rol-
nym spowodowanymi epidemią COVID-19. Dofinansowaniem 
zostali objęci producenci świń spełniający kryteria mikro-, ma-
łych lub średnich przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 listopada 
2021 prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane 
świnie i w okresie od 15 listopada 2021 do 31 marca 2022 uro-
dziło się w nim minimum 10 prosiąt. W ramach tego wspar-
cia pomoc skierowano do prawie 32,90 tys. rolników w łącznej 
kwocie ponad 450,08 mln zł. Przedmiotowa pomoc objęła po-
nad 4,51 mln prosiąt. Na terenie Warmii i Mazur z tego wspar-
cia skorzystało 843 producentów świń, a wypłacona kwota po-
moc wyniosła 26,41 mln zł.

To tylko część z szerokiego wachlarza form wsparcia udzie-
lanego za pośrednictwem ARiMR. Więcej na www.gov.pl/arimr.
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Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zwana dalej UKUR, jest podstawowym aktem prawnym 
regulującym między innymi obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej na rynku prywatnym.

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

Podstawowe obowiązki nabywcy
nieruchomości rolnej

Obowiązki nabywcy nieruchomości

W przypadku gdy nabycie nierucho-
mości rolnej nastąpiło po dniu 29 kwiet-
nia 2016 r. zgodnie z art. 2b ust. UKUR na-
bywca nieruchomości rolnej jest obowiąza-
ny prowadzić gospodarstwo rolne, w skład 
którego weszła nabyta nieruchomość rol-

na, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego 
tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić 
to gospodarstwo osobiście. W okresie tym – co do zasady – na-
byta nieruchomość nie może zostać zbyta ani oddana w posia-
danie innym podmiotom. 

Zgodnie z art. 2b UKUR:
q Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospo-

darstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rol-
na, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej 
nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to go-
spodarstwo osobiście.

q W okresie, o którym mowa w ust. 1, nabyta nieruchomość nie mo-
że być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. 

Pojęcie nabycia nieruchomości rolnej

Wobec powyższego ważnym jest prawidłowe rozumienie po-
jęcia nabycia nieruchomości w kontekście UKUR. Art. 2 pkt. 7 
określa, że przez nabycie nieruchomości rolnej należy rozumieć 
przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie własno-
ści rolnej w wyniku dokonania czynności lub orzeczenia sądu 
albo organu administracji publicznej, a także innego zdarzenia 
prawnego. Z powyższego wynika, że do nabycia nieruchomo-
ści rolnej może dochodzić m.in. w wyniku: sprzedaży, zamiany, 
darowizny, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, stwierdze-
nia nabycia spadku, działu spadku, podziału majątku wspólnego, 
przysądzenia własności, wniesienia nieruchomości jako aport do 

spółki prawa handlowego, podziału spółki, przekształcenia spół-
ki cywilnej w spółkę kapitałową, łączenia spółek kapitałowych. 

Z uwagi na zakreśloną ustawą ww. definicję nabyciem nie-
ruchomości rolnej będzie również wszelkiego rodzaju przesu-
nięcie własności nieruchomości np. z majątku wspólnego mał-
żonków do majątku odrębnego któregoś z nich i odwrotnie, al-
bo „przekazanie” z majątku odrębnego jednego z małżonków 
do majątku odrębnego drugiego z nich, przy czym istotnym 
do stosowania przepisów ww. ustawy będzie data ostatnio do-
konanej czynności prawnej. 

Wyjątki od zasady

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa może wyrazić zgodę na 
zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia jej naby-
cia. Wnioski w zakresie wyrażenia zgody na zbycie bądź odda-
nie w posiadanie innym podmiotom procedowane są w Cen-
trali KOWR, a sama zgoda wydawana jest w drodze decyzji 
administracyjnej, w przypadkach uzasadnionych ważnym in-
teresem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicz-
nym. Ponadto przepisów ustawy UKUR nie stosuje się m.in. 
do nieruchomości:
n powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha,
n będących drogami wewnętrznymi,
n w których co najmniej 70% powierzchni nieruchomości ozna-

czone jest w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod 
stawami.

Ograniczenia o których mowa w art. 2b ust. 2 ustawy UKUR, 
w odróżnieniu od obowiązku wynikającego z ust. 1, ustawo-
dawca odniósł wprost do nabytej nieruchomości rolnej, czy-
li przedmiotu nabycia. Z tych też względów istotne będzie tu 
m.in. to jaka nieruchomość rolna (zarówno co do jej powierzch-
ni, przeznaczenia itd.) od kogo i w jakim trybie została naby-

ta, a nie to jaki będzie przedmiot planowane-
go wcześniejszego zbycia. W związku z powyż-
szym podkreślić należy, że dokonany po na-
byciu podział nieruchomości rolnej na działki, 
których powierzchnia będzie mniejsza od 0,3 
ha nie skutkuje uchyleniem ograniczeń wynika-
jących z art. 2b ust. 2 ustawy UKUR. Wskaza-
ne tam ograniczenia dotyczą bowiem zarówno 
całej nabytej nieruchomości, jak również każ-
dej wydzielonej z niej części. W każdym kon-
kretnym przypadku w celu ustalenia, czy wła-
ściciela danej nieruchomości dotyczą powyższe 
ograniczenia ustawowe, należy niejako „cofnąć 
się” do momentu ostatniego nabycia oraz brać 
pod uwagę m.in. cały przedmiot tego nabycia.
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z życia KRUS

Niskie temperatury są szczególnie dotkliwe dla rolników, którzy również jesienią i zimą dużo pracują na świeżym po-
wietrzu lub w otwartych przestrzeniach. W tym okresie należy zadbać o komfort pracy oraz właściwą jej organizację.

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

Ciepło ubrany chronię się
przed wychłodzeniem i odmrożeniami

Do wychłodzenia organizmu może przyczy-
nić się zbyt długie przebywanie w niskiej 
temperaturze powietrza lub wody, działanie 
odpadów atmosferycznych, jak deszcz czy 
śnieg oraz uporczywy zimny wiatr. Moż-
liwość wychłodzenia organizmu potęguje 
również brak odpowiedniego ubioru, dłu-
gotrwałe przebywanie w unieruchomieniu, 
czy spożywanie alkoholu.

Wychłodzenie i jego objawy

Lekkie wychłodzenie zdarza się prawie każdemu, a jego 
symptomem są dreszcze. Gdy temperatura wewnętrzna cia-
ła (temperatura głęboka) spada poniżej 35°C, następuje hipo-
termia.

Ze względu na wartość temperatury głębokiej, rozróżniamy 
następujące rodzaje hipotermii:
n łagodna (35-32°C) – uaktywniają się mechanizmy obronne 

organizmu odpowiedzialne za niezależne od woli człowie-
ka drżenia mięśniowe, obkurczają się obwodowe naczynia 
krwionośne (dzięki czemu ograniczona zostaje utrata ciepła), 
przyspiesza oddech i tętno;

n umiarkowana (32-28°C) – załamują się mechanizmy obron-
ne organizmu, w efekcie zanikają drżenia mięśniowe, zwal-
nia oddech i tętno, obwodowe naczynia krwionośne rozsze-
rzają się, postępują zaburzenia świadomości;

n ciężka (poniżej 28°C) – utrata przytomności, wolny oddech 
oraz arytmia serca. Przy temperaturze poniżej 24°C z regu-
ły dochodzi do zatrzymania krążenia i oddechu.

Odmrożenia

Mróz, wiatr i wilgoć powodują odmrożenia mniej ukrwio-
nych części ciała, szczególnie nosa, małżowin usznych, pal-
ców rąk i stóp. 

Z uwagi na charakter i stopień nasilenia objawów przyj-
muje się 4-stopniową skalę oceny zaawansowania odmrożeń:
n I° – cechuje się zblednięciem skóry, która staje się kredowo bia-

ła, obrzękiem, który następnie staje się sinoczerwony; dochodzi 
do zaburzenia krążenia, pojawia się drętwienie i brak czucia;

n II° – na opuchniętej i sinej skórze tworzą się pęcherze z pły-
nem surowiczym lub surowiczo krwistym;

n III° – obejmuje martwicę skóry z rozwojem stanu zapalnego; 
nierzadkie są owrzodzenia; nerwy czuciowe zostają uszko-
dzone, co w konsekwencji doprowadza do braku czucia 
w tych fragmentach ciała;

n IV° – rozwija się głęboka martwica, dochodząca do tkanki kost-
nej; skóra ma barwę czarną, tkanka podskórna jest obrzmiała 
i galaretowata, odmrożone części ciała, mogą ulegać mumifi-
kacji i nawet odpaść (zazwyczaj konieczna jest amputacja).

Jak chronić się przed zimnem?

W okresie jesienno-zimowym należy zadbać o właściwą or-
ganizację pracy w gospodarstwie rolnym. Czynności należy tak 
zaplanować, aby ograniczyć czas przebywania w niskiej tem-
peraturze. Stosować właściwy ubiór i przerwy w pracy na roz-
grzanie. Spożywane posiłki i napoje powinny być ciepłe i wy-
sokoenergetyczne. Nie należy pozostawać bez ruchu. Powinno 
się zadbać, aby odzież była sucha i w odpowiednim rozmiarze, 
tj. przylegająca do ciała, ale nie krępująca ruchów. 

Podczas długotrwałego przebywania w niskich
temperaturach przed zimnem ochronią nas:

n rękawiczki – nie powinny być wykonane z tkanin zbyt prze-
wiewnych, ponieważ nie zapewnią komfortu termicznego; nie 
sprawdzą się także wykonane z bardzo szczelnego materiału, 
ponieważ będzie w nich zbyt ciepło, a ręce będą się pocić;

n buty ochronne – wyprodukowane z surowca o dużej izola-
cyjności termicznej i odporności na wilgoć, posiadające pro-
tektorowaną podeszwę antypoślizgową, wkładkę antyprze-
biciową; usztywniające staw skokowy; 

n kurtki – wykonane z materiału, który nie chłonie wilgo-
ci, bez elementów odstających i zwisających; wyposażone 
w ocieplany kaptur, ściągacze przy rękawach, otwory wen-
tylacyjne oraz liczne kieszenie, w których można przetrzy-
mywać potrzebne przedmioty;

n spodnie – dopasowane, odpowiednio ocieplone, nieprzema-
kalne, wytrzymałe, wzmacniane podwójnymi szwami, bez 
wystających elementów, które mogą być pochwycone przez 
ruchome części maszyny oraz z licznymi kieszeniami;

n bielizna termoaktywna – powinna być dopasowana do ciała, 
ponieważ jej zadaniem jest regulowanie temperatury czło-
wieka i utrzymywanie jej na stałym poziomie; 

n czapki – dostosowane do kształtu, rozmiaru głowy oraz za-
krywające uszy, które są podatne na odmrożenia.

Źródło:
- www.krus.gov.pl
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z życia OSChR

Ogólnopolski program regeneracji
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie…
…również dla gospodarstw powyżej 75 ha. Dofinansowanie przysługuje gospodarstwom rolnym dla działek rolnych 
(ewidencyjnych) o pH ≤ 5,5.

mgr inż. Małgorzata Lamcha
Kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia
wynosi odpowiednio:

1) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz 
MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 
25 ha użytków rolnych, 

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

3) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz 
MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, przy 
czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mo-
gą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna nawozo-
wego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu 
na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych 
w ciągu 1 roku kalendarzowego.

Pobieranie, analiza próbek gleby i zalecana dawka wapna

Przed złożeniem wniosku konieczne jest zbadanie pH gle-
by, bądź posiadanie aktualnych wyników badań.

Badanie pH – próbki gleby muszą być pobrane zgodnie z in-
strukcją opartą o PN-R-04031:1997. Powierzchnia przypadają-
ca na 1 próbkę nie może przekraczać 4 ha. Próbki można po-
brać samodzielnie lub zlecić pobieranie próbek gleby próbko-
biorcy OSChR. Za pobranie próbek przez rolnika rozumiane 
jest także ich pobranie przez podmiot zewnętrzny, pod wa-
runkiem, że zastosowano procedury oparte o PN-R-04031:1997.

Za badania pH oraz za wydanie zalecanej dawki wapna 
OSChR pobiera opłatę zgodnie z załącznikiem do rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U z 2014 r. 
poz. 1210).

n pełna analiza gleby: pH, P2O5, K2O, Mg – 13,12 zł/próbka
n zalecana dawka wapna – 2,13 zł/ próbka
n badanie pH w celu wydania zalecanej dawki wapna – 8,01 

zł/próbka

Instrukcje, wniosek, załączniki do wniosku są dostępne na stronie 
Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie oraz na stronach 
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Program wapnowania gleb w latach 2019-2022

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb po-
przez ich wapnowanie” został uruchomiony w 2019 roku i cie-
szy bardzo dużym zainteresowaniem. W pierwszym roku dzia-
łania programu Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze przeka-
zały do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej 5789 wniosków, w 2020 roku było to już 13 
509 wniosków. W sumie w latach 2019-2022 (stan na VII/2022) 
liczba wniosków przekazanych przez OSChR-y wyniosła 40 
742, a powierzchnia gleb objęta wnioskami przekazanym do 
WFOŚiGW to 307 882,85 ha. 

Źródło:
- Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
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z życia samorządu województwa

Pszczoły odgrywają kluczową rolę w całym 
ekosystemie. Nie tylko produkują miód, ale 
też zapylają blisko 80 proc. roślin.

Przenosząc pyłek, zwiększają jakość 
i ilość plonów. Bez pszczół i ich zapylania 
rozwój i wzrost roślin nie byłby możliwy. 
Znaczenie owadów zapylających dla środo-

wiska przyrodniczego i gospodarki człowieka jest ogromne. We 
własnym zakresie warto zadbać o ich obecność i ochronę na na-
szych polach. W bierny sposób możemy to robić, nie niszcząc 
gniazd i nie wyrywając roślin stanowiących dla nich pokarm.

Konferencja ma na celu zwrócić powszechną uwagę na za-
sadnicze zagadnienia związane z dobrostanem pszczół, ich ro-
lą w ekosystemie, wpływie na rolnictwo i życie konsumenta.

– Taką konferencję organizujemy po raz pierwszy, adresujemy ją 
do samorządów, gospodarzy miast i gmin, do pszczelarzy indywidu-
alnych i zrzeszonych czy do branżowych związków związanych z róż-
noraką produkcją rolną – mówi marszałek Gustaw Marek Brze-
zin, który otworzył wydarzenie. – Udało nam się zaprosić liczą-
ce się autorytety z dziedziny pszczelarstwa. Wszyscy na tym skorzy-
stamy, tym bardziej, że planujemy konkretne działania i przeznaczy-
liśmy specjalne środki z myślą o wsparciu sektora pszczelarskiego.

W 2023 roku samorząd województwa planuje ogłosić kon-
kurs na rozwój i wzmacnianie potencjału gospodarczego w za-

kresie pszczelarstwa i innych owadów zapylających w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim. W przyszłym roku prze-
widziane są też dotacje dotacje w ramach konkursu w zakre-
sie kształtowania bioróżnorodności terenów wiejskich w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim „W trosce o owady zapy-
lające”.

Środki zostaną skierowane na działania w zakresie ochro-
ny różnorodności biologicznej, ekologii oraz współpracę z pod-
miotami uprawnionymi w zakresie wymiany doświadczeń na 
rzecz dobrostanu owadów zapylających, dbałości o ekologiczny 
charakter ekosystemów oraz oddziaływania zapylaczy na rośli-
ny stanowiące dziedzictwo agrarne Warmii, Mazur i Powiśla.

W Warchałach odbyła się konferencja „Pszczelarstwo w regionie Warmii i Mazur”. To pierwsze takie wydarzenie, 
organizowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pszczoły po raz pierwszy
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Na chwilę obecną w Polsce preparaty wy-
korzystywane w ochronie roślin zawierają-
ce makroorganizmy nie podlegają proceso-
wi rejestracji. W związku z tym nie ma ofi-
cjalnego rejestru środków je zawierających, 
dlatego należy na własną rękę poszukiwać 
odpowiednich dla danej uprawy i patoge-
na preparatów. Regulacja procesu rejestracji 

biopreparatów z makroorganizmami jest szczególnie istotna ze 
względu na uniknięcie niekontrolowanego rozmnożenia gatun-
ku wcześniej pożytecznego, który mógłby stać się gatunkiem 
inwazyjnym. Stosowanie mikroorganizmów w ochronie roślin 
musi być poprzedzone dokładnym zapoznaniem się z biologią 
wprowadzanego organizmu. Zastosowanie ich w złym terminie, 
w zbyt małej dawce albo po nieodpowiednim przechowywaniu 
może spowodować, że producent zniechęcony brakiem rezulta-
tów zaniecha stosowania takiej metody ochrony. Istotą metod 
biologicznych nie jest całkowite zwalczenie występującego pa-
togena a jedynie ograniczenie jego liczebności do poziomu nie 
zagrażającego uprawie. Podstawą ochrony biologicznej zawsze 
powinien być monitoring uprawy. Jeśli zastosujemy mikroorga-
nizm drapieżny lub pasożytniczy a w uprawie nie będzie jego 
potencjalnych ofiar to ochrona biologiczna nie zadziała. 

Najszersze zastosowanie metody biologiczne od lat mają 
w ogrodnictwie. Do ochrony upraw szklarniowych czy w tu-
nelach foliowych dedykowana jest najbogatsza oferta biopre-
paratów. Warunki panujące w uprawach pod osłonami, tzn. 
możliwość kontrolowania temperatury, wilgotności, naświe-
tlenia a także ograniczone możliwości „ucieczki” organizmów 
pożytecznych, pozwalają na zredukowanie bądź zupełne za-
niechanie ochrony chemicznej na rzecz metod biologicznych. 

Dla producenta potencjalnie zainteresowanego stosowaniem 
biopreparatów w swoim gospodarstwie problemem jest znale-
zienie odpowiedniego środka, ze względu na brak uproszczonej 
listy biopreparatów zawierających mikroorganizmy dostępnych 
na rynku krajowym. Założenia WPR na lata 2023-2027 i „Euro-
pejskiego Zielonego Ładu” wpływają na szybki rozwój bizne-
su biopreparatów a co za tym idzie, pojawianie się coraz to no-
wych firm, rozwiązań, ale też wzrost świadomości producen-
tów i zainteresowanie możliwością stosowania takich metod 
ochrony. To też wychodzenie naprzeciw konsumentom co do 
ich oczekiwań w kwestii „proekologicznej” żywności. W przy-
padku stosowania makroorganizmów nie ma obaw o uodpor-
nienie się szkodników na ich działanie ani o jakiekolwiek po-
zostałości biopreparatów w żywności. 

Nie mniej istotne od celowego wprowadzania organizmów 
pożytecznych jest wspieranie naturalnych mechanizmów wy-

stępujących w przyrodzie dążących do utrzymania równowagi 
w ekosystemach. Takim mechanizmem jest np. opór środowi-
ska czyli istnienie w przyrodzie wrogów naturalnych agrofa-
gów, szczególnie szkodników. Dlatego tak ważne jest zachowa-
nie balansu pomiędzy zwalczaniem szkodników a ich obecno-
ścią w niewielkiej ilości w uprawie, ponieważ ma ona wpływ 
na obecność jego naturalnych wrogów. Pożyteczne makroorga-
nizmy wprowadzane są zwykle na drodze tymczasowej kolo-
nizacji, czyli jednorazowo wprowadzonej dużej liczbie osobni-
ków, w celu ograniczenia liczebności szkodników. Część osob-
ników może pozostać w środowisku, jednak ich liczebność na 
tyle spada, że przestają odgrywać istotną rolę w zwalczaniu 
szkodników. Konieczność corocznego podejmowania „od no-
wa” walki biologicznej powoduje również zmiana uprawy na 
danym stanowisku, różnorakość przebiegu sezonu wegetacyj-
nego, różna presja ze strony szkodników. 

Wrogów naturalnych szkodników pojawiających się w upra-
wach można podzielić na dwie grupy: drapieżców i pasoży-
ty. W ofercie handlowej można znaleźć biopreparaty oparte 
m.in. na pasożytniczych nicieniach, drapieżnych roztoczach, 
drapieżnych muchówkach, pasożytniczych błonkówkach, dra-
pieżnych pluskwiakach, drapieżnych sieciarkach czy drapież-
nych chrząszczach. Aby z powodzeniem stosować je w upra-
wach należy zwrócić uwagę na szereg czynników: termin, 
sposób i dawkę aplikacji, warunki przechowywania a także 
warunki pogodowe, takie jak: temperatura, wilgotność gleby 
czy intensywność promieniowania słonecznego w momen-
cie aplikacji środka. Ze względu na wysoką cenę środków 
biologicznych nie można pozwolić sobie na niepowodzenie 
w ochronie ze względu na niewłaściwe postępowanie z bio-
preparatem. Niedopuszczalne jest również stosowanie prepa-
ratów chemicznych (lub produktów naturalnych o działaniu 
owado- czy roztoczobójczym) po zastosowaniu makroorgani-
zmów pożytecznych. 

Ogromną rolę w integrowanej ochronie roślin odgrywają metody biologiczne. Polegają one na wykorzystaniu do 
ograniczania populacji szkodników, sprawców chorób i chwastów, naturalnych czynników biologicznych, tj. wirusów, 
mikroorganizmów – bakterii, grzybów i makroorganizmów – nicieni, pasożytniczych i drapieżnych owadów oraz 
roztoczy. Metody biologiczne można wykorzystywać zarówno w uprawach polowych jak i pod osłonami.

inż. Maja Jurczak
Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
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Flagowym przykładem drapieżnych owadów pożytecznych 
są chrząszcze należące do rodziny biedronkowatych, na cze-
le z najbardziej znaną przedstawicielką tej rodziny biedronką 
siedmiokropką (Coccinella septempunctata). Biedronki mają zwy-
kle jedno lub dwa pokolenia w roku. Drapieżne są zarówno 
larwy jak i dorosłe chrząszcze. Odżywiają się one mszycami, 
miodówkami, czerwcami, skoczkami, przędziorkami, młody-
mi stadiami larwalnymi motyli i innych chrząszczy. W ciągu 
całego swojego rozwoju, który trwa około 30 dni, jedna larwa 
biedronki może zjeść 100-2000 mszyc, chrząszcz zjada dzien-
ni od 30 do 250 mszyc. W Polsce występuje także odżywiają-
ca się grzybami biedronka mącznikówka (Psyllobora vigintidu-
opunctata), jej pokarmem są m.in. grzyby z rodzaju workowców 

wywołujące mączniaki na roślinach warzywnych, owocowych 
i na roślinach ozdobnych. 

Warto zatem, tam gdzie jest to możliwe, wdrażać rozwiąza-
nia angażujące naturalnie występujące w przyrodzie mechani-
zmy: wróg naturalny – ofiara. Póki co, nie da się każdego środ-
ka chemicznego zastąpić odpowiednikiem biologicznym ale po-
zwalają one na ograniczenie wprowadzania środków chemicz-
nych do środowiska.

Opracowano na podstawie materiałów szkoleniowych z wydarze-
nia „Metody biologiczne w ochronie roślin” organizowanego przez 
IOR – PIB w Poznaniu.

Rzepak ozimy jest jedną z najważniej-
szych roślin oleistych uprawianych w Pol-
sce. Powierzchnia zasiewów wynosi około 
1 mln ha a jego udział w strukturze za-
siewów nieustannie wzrasta. Rzepak ozi-
my buduje fundament pod przyszły plon 
już w okresie jesiennym, dlatego też war-
to zadbać o jego właściwy pokrój przed 

zimą. Przezimowanie rzepaku zależy od wielu czynników. 
Wśród nich kluczowymi będą dobór właściwej odmiany, od-
powiednio zbilansowane nawożenie jesienne, optymalny ter-
min siewu oraz niewielka obsada roślin, ale przede wszyst-
kim stopień przygotowania rośliny do zimowania oraz jej 
zahartowania.

Czynniki te przyczyniają się do wzmocnienia zimotrwa-
łości i lepszego wykorzystania biologicznego potencjału plo-
nowania, a tym samym zwiększenia dochodowości uprawy. 
Wszelakie błędy popełnione w jesiennej agrotechnice zwięk-
szają wrażliwość uprawy na stresowe warunki pogodowe.

W okresie zimowego spoczynku rośliny rzepaku ozimego 
narażone są na powstanie szkód pozimowych. Wynoszą one 
średnio od 10 do 25% i są około dziesięciokrotnie większe niż 
w uprawie żyta czy pszenicy. Ich potencjalny rozmiar ma za-
sadnicze znaczenie w podjęciu decyzji dotyczącej przesiewu 
plantacji wiosną. Z ekonomicznego punktu widzenia obsada 
po zimie licząca 20 roślin na metrze kwadratowym, pozwo-
li zapewnić uzyskanie zadawalającego plonu. Wielkość ta jest 
również liczbą graniczną w ustalaniu wielkości szkód przez 
firmy ubezpieczeniowe.

Zagrożenia dla roślin rzepaku w okresie zimy

Odporność na mróz, zwana mrozoodpornością, to naj-
ważniejszy czynnik decydujący o przeżyciu rzepaku ozime-
go zimą. Ze względu na skłonność rzepaku do bujnego roz-
woju w okresie jesiennym, roślina odznacza się słabą mro-
zoodpornością, a to z kolei jest przyczyną małej zimotrwa-
łości. Niskie temperatury powodują największe i najczęstsze 
szkody w uprawach rzepaku ozimego. Mogą one przyczy-
nić się do zniszczenia roślin lub znacznego uszkodzenia or-
ganów roślinnych. Przemarznięcie nadziemnej części roślin 
(najstarszych liści) nie ma wpływu na plonowanie roślin, ale 
może przyczynić się do opóźnienia wiosennego rozwoju ro-
śliny. Jednakże szybka aplikacja odpowiedniej dawki nawo-
zów przed ruszeniem wegetacji i właściwe prowadzenie plan-
tacji wiosną, zregeneruje straty organów nadziemnych. Zna-
czące szkody pojawiają się natomiast gdy dojdzie do znisz-
czenia szyjki korzeniowej lub systemu korzeniowego. W sytu-
acji gdy zostanie uszkodzona szyjka korzeniowa, roślina wy-
da wiele mało produktywnych pędów, będzie bardzo nierów-
nomiernie kwitnąć i dojrzewać. Z kolei gdy zniszczeniu ule-
gnie korzeń rzepaku, który jest najbardziej podatny i wrażli-
wy na przemarzanie, negatywne następstwa roślina odczuje 
w dalszym etapie rozwoju. 

Na szkody powstałe w wyniku bardzo wysokich mrozów 
wpływ ma również grubość pokrywy śnieżnej. Śnieg na polu 
chroni przed mrozami i zwiększa szansę na przetrwanie plan-
tacji zimą. Badania wykazują, że warstwa śniegu o grubości 
10 cm rośliny izoluje rośliny od niskich temperatur i w znacz-
nym stopniu zabezpiecza je przed wysokim mrozem. Ważne 

Zimą, zwłaszcza w okresie między listopadem a lutym, uprawa rzepaku ozimego może zostać uszkodzona przez 
niskie temperatury. Rzepak wymaga więc odpowiedniego okresu hartowania przed spoczynkiem zimowym – naj-
dłuższego spośród wszystkich ozimin. O przezimowaniu roślin decydują również zimotrwałość odmiany, faza roz-
wojowa oraz kondycja roślin przed zimą, ale przede wszystkim warunki pogodowe. Uszkodzenia zimowe, mogą 
mieć znaczący wpływ na rentowność uprawy oraz poziom plonowania. Na co więc zwrócić szczególną uwagę, by 
rzepak utrzymał „formę” przez zimę?

mgr inż. Natalia Wiśniewska
Doradca w Zespole Doradców w Ostródzie

Zima – duże wyzwanie dla plantacji rzepaku 
ozimego
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jest także w jakich okolicznościach spadnie śnieg i jaką stwo-
rzy strukturę. Jeżeli gruba warstwa śniegu spadnie na uprzed-
nio zamarzniętą glebę, plantacja rzepaku wytrzymuje wówczas 
mrozy do -25°C. Jednakże gdy mamy do czynienia z sytuacją 
odwrotną: opad śniegu spadnie na niedostatecznie zmarzniętą 
glebę wówczas nastąpić może tzw. wyprzenie roślin. Z reguły 
pod taką pokrywą śnieżną utrzymują się często wyższe tem-
peratury, wskutek czego procesy oddychania zachodzą szyb-
ciej a po zejściu okrywy śnieżnej ukazują się rośliny z brunat-
nymi, zgniłymi liśćmi. 

Niebezpieczna dla rzepaku jest również sytuacja gdy przy 
braku okrywy śnieżnej wieją mroźne wiatry. Może wówczas 
dojść do zjawiska zwanego wysmalaniem. Mroźne wiatry wy-
suszają nadziemne część roślin, z kolei zmarznięta gleba nie 
pozwala na pobranie wody, dochodzi wówczas do obumiera-
nia rośliny, natomiast organy nadziemne wyglądają jak wysu-
szone i spalone.

Kolejne niekorzystne zjawisko zwane wysadzaniem roślin 
rzepaku może wystąpić na przedwiośniu, gdy gleba w ciągu 
dnia rozmarza, natomiast w ciągu nocy ponownie zamarza. 
Powoduje to niewielkie ruchy gleby które mogą uszkodzić i ro-
zerwać korzenie. Im wcześniejsza wiosna oraz im większe sko-
ki temperatur na przedwiośniu tym większe ryzyko wystąpie-
nia tego rodzaju szkód.

W warunkach atmosferycznych z dużą ilością opadów 
i z długo utrzymującą się wodą z roztopów może dojść do wy-
makania. Nadmiar wody uniemożliwi roślinom rzepaku od-
dychanie, a w konsekwencji doprowadzi do uduszenia i za-
mierania roślin. Zagrożenia dla roślin w okresie zimy obra-
zuje rysunek.

Zagrożenia dla roślin rzepaku w czasie zimy
Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Z uwagi na fakt, że rzepak ozimy należy do roślin bardzo 
wrażliwych na działanie niekorzystnych warunków atmosfe-
rycznych, plantatorzy rzepaku powinni dołożyć wszelkich sta-
rań, by wzmocnić roślinę i stworzyć jej jak najlepsze warunki 
przed zimą. Rzepak dobrze przygotowany do zimy powinien 
wytworzyć rozetę liściową złożoną z 8-10 liści, pączek wierz-
chołkowy wyniesiony 3-5 cm nad powierzchnią gleby, nisko 
osadzoną szyjkę korzeniową grubości 0,8-1 cm oraz korzeń pa-
lowy długości co najmniej 15-25 cm. Do optymalnego rozwo-
ju rzepaku oraz ukształtowania jego maksymalnego potencja-
łu plonotwórczego od momentu siewu, niezbędne jest około 
75-80 dni jesiennej wegetacji. 

W przypadku gdy rośliny rzepaku jesienią są zbyt przero-
śnięte i wybujałe, ich nadmierny wzrost można ograniczyć po-
przez stosowanie fungicydów o charakterze regulatorów wzro-
stu. Największą skuteczność mają preparaty z grupy triazo-
li. W przypadku plantacji niedożywionych – sytuacja jest od-
wrotna. Rzepak może nie być w stanie osiągać odpowiednie-
go pokroju przed zimą, należy wówczas rozważyć wykona-
nie zabiegu z wykorzystaniem biostymulatorów, czyli prepara-
tów wpływających na gospodarkę hormonalną i enzymatycz-
ną roślin. Przed zimą należy również zadbać o odpowiedni 
poziom nawożenia. Rzepak ozimy to roślina o dużych wyma-
ganiach pokarmowych, która już jesienią wymaga odpowied-
niego poziomu nawożenia. Na stanowiskach gdzie przed zimą 
doszło do nadmiernego nawożenia azotem rośliny są wyro-
śnięte – „wybujałe” liście zbyt duże, a szyjka korzeniowa zbyt 
mocno wyniesiona nad powierzchnię gleby. Z kolei na plan-
tacjach gdzie dochodzi do niedoborów składników pokarmo-
wych tj. fosfor czy potas, pojawiają się przebarwienia na nad-
ziemnych częściach rośliny. W warunkach niedoboru fosforu 
liście rzepaku przybierają fioletowy odcień, z kolei w przy-
padku niedoboru potasu roślina ma charakterystyczny nie-
bieskawy odcień. Potas oraz fosfor znacznie podnoszą mro-
zoodporność roślin, warto więc zadbać o właściwe odżywie-
nie roślin rzepaku przed zimą. Innym składnikiem niezbęd-
nym w uprawie rzepaku jest siarka S. Nie tylko podnosi sku-
teczność pobierania azotu, ale także jest niezbędna w proce-
sach syntezy aminokwasów siarkowych. Współczesne bada-
nia naukowe potwierdzają również szereg korzyści wynika-
jących z jesiennego stosowania mikroelementów. Wśród nich 
wyróżnić możemy przede wszystkim bor, mangan a w dal-
szej kolejności molibden. Jednakże warto mieć na uwadze, że 

stosowanie mikroelementów w postaci odżywek 
jest uzasadnione ekonomicznie jeśli temperatura 
w czasie wykonywania zabiegu wynosi powyżej 
10°C (najlepiej 14-15°C), a w nocy nie występują 
przymrozki – wtedy efektywność dokarmiania 
mikroskładnikami jest największą. 

Reasumując, dobierając właściwą odmianę i od-
powiednie stanowisko dla rzepaku ozimego, za-
chowując terminy agrotechniczne i dbając o rozwój 
silnego systemu korzeniowego oraz odpowiedni 
jesienny pokrój rośliny możemy w dużym stop-
niu wspomóc rzepak i zwiększyć jego szansę na 
korzystne przezimowanie. Jednak w przypadku 
uprawy rzepaku bardzo dużo zależy od pogody 

– najmniej korzystny przebieg to znaczne ocieplenie w środku 
zimy, po którym przychodzi duży mróz. Na to jednak planta-
torzy rzepaku wpływu już nie maja. 

Źródła:
- Budzyński W.S., Jankowski K., Truszkowski W. 2005. „Rolnicza 
i ekonomiczna efektywność technologii produkcji nasion rzepaku 
ozimego w wybranych gospodarstwach wielkoobszarowych.”

- M. Rapacz – Co można zrobić, aby poprawić zimotrwałość rzepa-
ku ozimego – próba podpowiedzi ze strony fizjologii roślin - Rośli-
ny oleiste, tom XX, 1999 rok

- https://akademiarzepaku.pl/jak-susza-wplynela-na-zdrowie-roslin-
-uprawnych/ [dostęp 31.10.2022]

- https://www.kws.com/pl/pl/doradztwo/zarzadzanie-wzrostem-roslin/
rozwoj/rzepak--zagrozenia-zima/[dostęp 31.10.2022]
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Rzepak możemy 
uprawiać tradycyjną 
technologią w któ-
rej zasadniczym ele-
mentem uprawy jest 
pług, ale również 
w technologii paso-
wej. Technologia pa-

sowa polega na spulchnianiu wyłącznie 
pasów gleby, podczas gdy obszary mię-
dzyrzędzi pozostają w stanie nienaru-
szonym. Ściernisko i resztki pożniwne 
stanowią warstwę izolującą oraz chro-
niącą glebę przed nadmiernym nagrze-
waniem i parowaniem wody. Za jednym 
przejazdem siewnika zostają wysiane na-
siona i nawozy.

Na naszym terenie rolnicy do siewu 
rzepaku posiadają siewniki, którymi wy-
siewają nasiona bezpośrednio w ścier-
nisko. Ograniczają tym sposobem ilość 
zabiegów uprawy gleby, pozwalając za-
oszczędzić znaczną ilość paliwa i cza-
su. Siewniki posiadające małą liczbę ru-
chomych i zużywających się części nie 
utrudniają przepływu resztek pożniw-
nych. Poprzez taką uprawę zwiększa się 
zawartość materii organicznej w glebie, 
poprawiając jej żyzność. W glebie nie-
wzruszonej znajduje się więcej wilgo-
ci, w obszarze gdzie są wysiane nasio-
na leżą one na wilgotnej warstwie gleby. 
Wzrost roślin rzepaku zaczyna się w cią-
gu 48 godzin, rośliny rzepaku rozwija-
ją się nawet w bardzo suchym środowi-
sku, ponieważ korzenie znajdują wilgoć 
w obszarze niewzruszonej gleby mię-
dzy rzędami.

Z doświadczeń polowych prowadzo-
nych przez Katedrę Agrobiotechnologii 
Politechniki Koszalińskiej rzepak jest ga-
tunkiem bardzo dobrze reagującym na 
modyfikacje w uprawie roli i nie wy-
maga, jak dotychczas twierdzono, bar-
dzo starannej uprawy najlepiej wykona-
nej w technologii orkowej. Czynnikiem, 
który ogranicza rozwój rzepaku jest nad-
mierne zagęszczenie warstwy podornej 
gleby, która powstaje po orce a także po 
zastosowaniu uprawy bezorkowej z wy-
korzystaniem narzędzi zaopatrzonych 
w gęsiostopki. 

Jako doradca rolny popieram siew 
rzepaku metodą w technologii Strip-Till. 
Siew rzepaku w tej technologii pozwala 
dotrzymać terminów agrotechnicznych 
wysiewu tej rośliny, wschody rzepaku 
są wyrównane i następuje równomierny 
wzrost roślin podczas wegetacji.

Przeprowadziłem obserwację zasie-
wu pola o powierzchni 20 ha. Siew rze-
paku dokonany został po zebranej psze-
nicy ozimej. Słoma nie była zbierana 

lecz została pocięta i rozrzucona przez 
kombajn na pole. Ważne jest aby po ko-
szeniu kombajnem pozostawić niskie 
sciernisko, co pozwoli na prawidłowy 
wysiew nasion rzepaku na głębokość 
1,5-2,5 cm.

Na obserwowanym polu siew rzepa-
ku przeprowadzono w optymalnym ter-
minie. Rozwój rzepaku przebiegał prawi-
dłowo pomimo braku opadów. Na koniec 
października rośliny posiadały od 10 do 
12 rozwiniętych liści, były dobrze odży-
wione i przygotowane do zakończenia 
wegetacji na zimę.

Podsumowując uprawa technolo-
gią Strip-Till zaczyna się mocno roz-
wijać, zyskuje coraz większe grono rol-
ników. Rolnicy są zainteresowani ko-
rzystaniem z tej technologii. Zaletą tej 
uprawy pasowej jest kompletna upra-
wa gleby i siewu przy jednym przejeź-
dzie, przez co uzyskujemy oszczędno-
ści paliwa do 30%,nawóz zastosowany 
jest przy siewie rzepaku na optymalnej 
głębokości, gleba zachowuje swoją na-
turalną żyzność i nie jest narażona na 
erozję wietrzną i wodną.

Uprawa pasowa znajduje swoje zasto-
sowanie przy siewie rzepaku, kukurydzy, 
zboż a także innych uprawach rolniczych.

Źródła:
- Zdjęcia autora
- https://www.kargo.pl
- https://www.okiemrolnika.pl
- https://rolnikwnet.pl

Rzepak ozimy – zadbaj o wzrost od początku…
…a uzyskasz satysfakcjonujący wysoki plon nasion z hektara. Z jednej strony rzepak ozimy jest rośliną o wysokim 
potencjale plonowania, z drugiej zaś strony do uzyskania wysokiego plonu potrzebne jest wysokie i zbilansowane na-
wożenie. Ważny jest również szybki wzrost początkowy, termin siewu i wybór metody siewu.

mgr inż. Czesław Kimbar
Doradca Zespołu Doradców w Lidzbarku Warmińskim

Siew rzepaku w sierpniu br. na powierzch-
ni 20 ha

Plantacja rzepaku – lustracja wykonana 
28.10.2022 r., faza 10-12 liści

Wschody rzepaku przy siewie pasowym – ko-
niec sierpnia br.

Plantacja rzepaku lustrowana – wrzesień br.
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Chowacz cztero-
zębny (Ceutorhyn-
chus pallidactylus) 
jest szkodnikiem ło-
dygowym rzepaku 
ozimego o znacze-
niu gospodarczym. 
Owad dorosły jest 

chrząszczem o długości 2,5-3 mm, nie-
bieskoczarnym, pokrytym z wierzchu 
szarymi łuskami i krótkimi, rdzawymi 
szczecinkami. Czułki i częściowo odnóża 
są rdzawoczerwone. Pokrywy skrzydeł 
podłużnie prążkowane z białawą plam-
ką u nasady. Larwy szkodnika są zagię-
te, beznogie; mają długość do ok. 6 mm 
i białawe zabarwienie z brunatną głową.

Chrząszcze zimują na polach po rze-
paku, w zeschłych liściach, na brzegach 
zabarwień. Na polach rzepaku pojawiają 
się w końcu kwietnia i na początku maja, 
często równocześnie z chowaczem bru-
kwiaczkiem lub kilka dni później. Sami-
ce składają po kilka sztuk jaj do ogon-
ków liściowych i do nerwu głównego, 
blisko nasady liścia. Wylęgłe larwy prze-
mieszczają się, wyżerając tkankę, do pę-
du, w którym niszczą wnętrze. W jednej 
roślinie może żerować nawet kilkadzie-
siąt larw. Pod koniec kwitnienia larwy 
opuszczają rzepak i przepoczwarzają się 
w glebie na głębokości 2-4 cm, pozostając 
w niej do wiosny. Część chrząszczy wy-
chodzi jednak na powierzchnię i żerując 
krótko udaje się na zimowanie do gleby 
na głębokość do 10 cm.

Zaatakowana roślina przez szkodni-
ka nie wykazuje początkowo objawów, 
za wyjątkiem małych nakłuć na pędzie 
lub nerwach liści, dokonanych przez sa-

micę w celu złożenia jaj. Wylęgłe lar-
wy żerują w ich wnętrzu, które wypeł-
nia się brązową masą zniszczonej tkan-
ki i odchodów. Rośliny nie ulegają znie-
kształceniu, lecz pęd nadal rośnie. Do-
piero przy silniejszym porażeniu nastę-
puje zahamowanie wzrostu roślin, żółk-
nięcie i zginanie się liści. Osłabione pędy 
łamią się na wietrze. Uszkodzenia w dol-
nej części pędu ułatwiają wtórną infek-
cję przez choroby grzybowe – werticylio-
zę rzepaku oraz suchą zgniliznę kapust-
nych. W przypadku opanowania przez 
szkodników roślin słabych (zła agrotech-
nika, gęsty siew, susza, choroby) docho-
dzi do znacznego zmniejszenia plonu na-
sion rzepaku. Uszkodzenia spowodowa-
ne przez chowacza czterozębnego bywa-
ją mylone z żerowaniem larw pchełki 
rzepakowej we wczesnej fazie rozwojo-
wej roślin oraz z objawami działań cho-
wacza brukwiaczka – zniekształcenia pę-
dów w formie S. Efektywną ocenę szko-
dliwości owada należy rozpocząć 10 dni 
po zakończeniu kwitnienia rzepaku. Na 
plantacji pobiera się 100-150 roślin w róż-
nych miejscach po 10 sztuk. Następnie ro-
śliny rozcina się wzdłuż w celu identy-
fikacji obecności larw chowacza lub śla-
dów ich bytowania. Na podstawie zebra-
nych danych określa się udział uszkodzo-
nych roślin w plantacji.

Ochrona przeciwko szkodnikowi 
polega głównie na zabiegach agroche-
micznych. Skuteczność środków che-
micznych wymaga ich zmianowania 
w jednym okresie wegetacji. Zwalcza-
nie chrząszczy powinno następować 
po ich nalocie, lecz przed złożeniem jaj. 
Próg ekonomicznej szkodliwości jest 
określony na poziomie 6 chrząszczy na 
25 roślinach lub 20 chrząszczy w żół-
tym naczyniu (pułapce) w ciągu 3 dni. 
Właściwa lustracja plantacji bywa trud-
na w określeniu poziomu inwazyjności 
owada. Zaniepokojone chrząszcze czę-
sto nieruchomieją i ze złożonymi od-
nóżami spadają z rośliny, co utrudnia 
ich zauważenie na powierzchni gleby. 
Żerujące owady preferują ciepłe i bez-
wietrzne dni. Sposobem na ogranicze-
nie występowania szkodnika jest izo-
lacja przestrzenna od warzyw kapust-
nych oraz innych roślin krzyżowych 
(m.in. rzepiku, rzodkwi, rzodkiewki, 
brukwi czy gorczycy), a także zróżni-
cowany płodozmian. 

Źródła:
- Budzyński W., Ojczak T.: Rzepak – pro-
dukcja surowca olejarskiego. Wydawnictwo 
ART, Olsztyn 1996.

- Praca zbiorowa: Rzepak przewodnik polo-
wy. Polskie Wydawnictwo Rolnicze, Poznań 
2018.

- Hołubowicz-Kliza G., Mrówczyński M.: 
Atlas szkodników i owadów pożytecznych 
w integrowanej ochronie roślin. Wydaw-
nictwo IUNG-PIB, Puławy 2013

- www.farmer.pl

Chowacz czterozębny
– rzepakowy szkodnik łodyg
Rzepak ozimy we wszystkich fazach rozwoju atakowany jest przez liczne gatunki owadzich agrofagów. Straty wyrzą-
dzane przez szkodniki łodygowe są znaczne i na przestrzeni ostatnich lat mają tendencję wzrostową. Dlatego też 
zwalczanie insektów takich jak chowacz czterozębny jest niezbędnym warunkiem uzyskania wysokich plonów rzepaku.

mgr inż. Grzegorz Kasprowicz
Doradca Zespołu Doradców w Iławie
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Do XVIII wieku zwiększano areał upraw 
i w ten sposób uzyskiwano zwiększenie 
zbiorów płodów rolnych. Od wieku XIX 
zaczęto wykorzystywać osiągnięcia nauki, 
podjęto produkcję superfosfatu, importo-
wano azotany z Chile do Europy, wybudo-
wano pierwszą fabrykę amoniaku, zaczęto 
stosować syntetyczne pestycydy.

W doskonaleniu odmian roślin uprawnych zaczęto wyko-
rzystywać osiągnięcia genetyki, wprowadzono do uprawy kar-
łowe pszenice, dzięki czemu podwojono ich plonowanie. Nowe 
odmiany roślin uprawnych bardziej plennych i o lepszych ce-
chach jakościowych to właściwa droga rozwoju produkcji ro-
ślinnej. Wysokie, stabilne plony, odporność na choroby i wyle-
ganie, duża zdolność adaptacyjna, tolerancja na jakość gleb oraz 
stresowe warunki środowiska zapewniają odmiany heterozyj-
ne. Materiał siewny odmian mieszańcowych nie może być roz-
mnażany tradycyjnie i może być wykorzystywany tylko jedno-
razowo. Rośliny odmian mieszańcowych posiadają bardzo do-
brze rozwinięty system korzeniowy, dzięki czemu odporne są 
na susze i przemarzanie, tolerują słabsze stanowiska oraz lepiej 
znoszą opóźniony siew. W gospodarstwach wielkoobszarowych 
wybór odmian mieszańcowych ułatwia planowanie prac polo-
wych. W porównaniu do odmian liniowych, hybrydy wyróż-
niają się bardzo szybkim wzrostem roślin jesienią. Jeżeli ma-
my długą i ciepłą jesień należy pamiętać o obowiązku ochro-
ny przed agrofagami połączonym z regulacją wzrostu roślin. 

Odmiany mieszańcowe występują najczęściej u kukury-
dzy, buraka cukrowego oraz rzepaku, w zbożach niestety sta-
nowią niewielki procent. Najważniejszą cechą rzepaku ozime-
go jest jego zimotrwałość. Ostatnie zimy pokazały że zimotr-
wałość poszczególnych odmian rzepaku jest różna. Wymarz-
nięcia rzepaków wskazują na potrzebę wyhodowania nowych 
odmian bardziej odpornych na mróz. Wśród zarejestrowanych 
odmian większość wykazuje średnią odporność na kiłę kapu-
sty. Postęp hodowlany wnoszony przez corocznie prowadzo-
ne doświadczenia przejawia się; wzrostem plenności, zwiększe-
niem zawartości tłuszczu w nasionach, zmniejszeniem zawarto-
ści glukozynolanów, zmniejszeniem podatności na wyleganie, 
zwiększeniem odporności na porażenie przez główne choroby.

W Polsce uprawę kukurydzy podzielono na trzy rejony; I – 
południowo-zachodni i południowo-wschodni, II – środkowy 
oraz III – północny. Wybierając odmianę należy brać pod uwa-
gę jej wczesność czyli FAO. W rejonie Polski Północnej, która 
charakteryzuje się najgorszymi warunkami termicznymi, na 
ziarno wybiera się odmiany bardzo wczesne i wczesne FAO 
do 220, na kiszonkę odmiany wczesne i średniowczesne FAO 
220-230. W hodowli kukurydzy pracuje się by odmiany odpo-
wiednio wczesne charakteryzowały się odpowiednio wysokim 
plonem. Wśród najważniejszych kryteriów branych pod uwa-
gę w uprawie na kiszonkę; uzyskanie zawartości suchej masy 
około 32% w całych roślinach oraz powyżej 50% udział kolb 
w całkowitym plonie suchej masy.

W ostatnich latach zwiększył się areał uprawy roślin bo-
bowatych w związku z koniecznością utrzymania przez wie-
lu producentów obszarów proekologicznych. Hodowla gatun-
ków bobowatych nie jest prosta, wymaga wielu wysiłków, dla-
tego każda nowa odmiana jest bardzo cenna. W ostatnich la-
tach widoczne jest ożywienie zakresu prac w większości ga-
tunków rodzimych, nawet tych uznawanych za niszowe (bo-
bik, wyka siewna). Efektem tych starań są zarówno nowe od-
miany wpisane do Krajowego Rejestru, jak i szybki wzrost licz-
by badanych odmian przed wpisaniem do KR. Obserwuje się 
zwłaszcza duży dopływ nowych odmian łubinu wąskolistne-
go o wyraźnie poprawionej wartości gospodarczej. 

Mieszańcowe odmiany pszenicy są w stanie zaspokoić ocze-
kiwania nawet najbardziej wymagających producentów. Prze-
waga mieszańców nad pszenicą liniową to oprócz zwiększone-
go potencjału plonotwórczego przede wszystkim stabilność plo-
nowania. Odmiany hybrydowe odznaczają się dużymi zdolno-
ściami adaptacyjnymi, tolerancją na stresy środowiska, odpor-
nością na wyleganie i ataki agrofagów. Mogą zajmować słabsze 
stanowiska. Im bardziej stresujące warunki glebowe, tym wyż-
szą wartość prezentują mieszańce. Szczególnie dobrze spraw-
dzają się podczas suszy lub kiedy na polach stoi woda. Nie tyl-
ko zwiększają swoją wydajność ale także optymalizują całościo-
wy przychód z produkcji. 

To, że hybrydy w dłuższej perspektywie wyprą odmiany 
konwencjonalne, jest oczywiste, analogicznie do innych upraw. 
Odpowiedź na pytanie, ile czasu minie zanim polscy rolnicy 
przekonają się do ich uprawy, poznamy niestety za kilka lat. 
Aby ten proces przyśpieszyć warto wypróbować uprawę mie-
szańców na małym areale i sukcesywnie zwiększać jego po-
wierzchnię, tak by proces testowania nie trwał, jak w przypad-
ku hybryd rzepaku kilkanaście lat, a co najwyżej kilka.

Źródła:
- www.agrofakt.pl
- www.agronews.com.pl
- www.farmer.pl

Odmiany mieszańcowe roślin uprawnych
Rolnicy wybierając materiał siewny roślin uprawnych oczekują wysokich plonów o optymalnych parametrach jakościo-
wych oraz obniżonych nakładów na ich wyprodukowanie.

mgr inż. Anna Głoskowska
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie
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Wcześniej wartość energetyczną pasz 
oraz zapotrzebowanie zwierząt wyraża-
no w jednostkach owsianych lub jęczmien-
nych, zaś wartość białkową paszy w biał-
ku ogólnym strawnym. System ten nie 
uwzględniał wielu elementów fizjologii 
trawienia u przeżuwaczy, a tym samym 
rzeczywistych potrzeb tych zwierząt.

Również specyfika oceny wartości pokarmowej pasz dla 
dużych przeżuwaczy nie pozwalała na prawidłową ich ocenę 
czyli jakie jest maksymalne pokrycie zapotrzebowania zwie-
rząt. W efekcie, mimo wysokiego potencjału genetycznego, 
uzyskiwane wyniki produkcyjne stały na niskim poziomie. 
Obecnie stosowane nowoczesne systemy żywienia przeżuwa-
czy uwzględniają metabolizm białka i energii w żwaczu i poza 
nim. Traktują łącznie potrzeby energetyczne i białkowe zwie-
rząt. Wartość białkową paszy i potrzeby białkowe zwierząt 
ocenia się w oparciu nie tylko o ilość, ale też o jakość białka. 
Nowym elementem w stosowanych systemach jest uwzględ-
nianie jakości pasz (głównie pasz objętościowych) jako mier-
nika pobrania paszy. Najtrudniejszą grupą żywieniową pod 
względem zbilansowania dawek są wysokowydajne krowy 
mleczne, szczególnie w okresie okołoporodowym. Za okres 
ten uważa się czas od zakończenia laktacji do 90-100 dnia na-
stępnej laktacji. 

Możemy wyróżnić w nim: 
q Okres zasuszenia (45-60 dni) 
n zasuszenie właściwe (od 7-8 tygodnia do końca 4 tygo-

dnia przed wycieleniem), 
n przejściowy przed porodem (od początku 3 tygodnia 

przed wycieleniem do wycielenia). 
q Okres wczesnej laktacji – faza tzw. rozdojenia (od wyciele-

nia do 90-100 dni po wycieleniu). 

W okresie okołoporodowym, a zwłaszcza w przejściowym, 
w organizmie krowy zachodzą bardzo intensywne zmiany za-
równo w równowadze hormonalnej, jak i metabolicznej. Efek-
tem tych zmian jest wycielenie i rozpoczęcie laktacji. Dlate-
go też w okresie okołowycieleniowym niezbędne są również 
określone zmiany żywieniowe mające na celu pokrycie spe-
cyficznych potrzeb pokarmowych krów. Krowy należy zasu-
szać na 6-8 tygodni przed spodziewanym wycieleniem. Okres 
zasuszenia nie może być okresem poprawy kondycji, a rezer-
wy energetyczne powinny być odbudowywane w ostatnich 
3 miesiącach poprzedniej laktacji. Krowa zasuszona w odpo-
wiedniej kondycji przybiera na wadze 40-50 kg w całym okre-
sie zasuszenia. Przyrost ten wynika jedynie z rozwoju płodu 
i błon płodowych. 

Zazwyczaj krowy zasuszone otrzymują wyłącznie pasze ob-
jętościowe – pobranie suchej masy w tym okresie wynosi 1,7-
2,0 kg/100 kg masy ciała. Wzrost wydajności mlecznej po po-
rodzie skłania do zadawania pasz treściwych w dużych daw-
kach. Gwałtowne jednak wprowadzenie do dawek pasz tre-
ściwych nie przyczynia się do wzrostu wydajności mlecznej. 
Krowy nie wykorzystują dobrze nowo wprowadzonej paszy, 
ponieważ mikroflora żwacza nie jest przygotowana do jej tra-
wienia. Z tego powodu wskazane jest, aby na dwa, trzy tygo-
dnie przed planowanym wycieleniem skarmiać niewielkie daw-
ki paszy treściwej. Początkowo wyłącznie paszy energetycznej 
(od 0,5 kg i stopniowo zwiększać jej ilość do 3 kg), a następ-
nie również białkowej. W ten sposób mikroorganizmy żwacza 
mają czas, aby przystosować się do pasz skarmianych po wy-
cieleniu. Zapobiega się w ten sposób zaburzeniom pokarmo-
wym w tym okresie. Dawki paszy treściwej muszą być jednak 
dostosowane do potrzeb krowy, aby nie dopuścić do nadmier-
nego otłuszczenia zwierzęcia.

Bezpośrednio po wycieleniu, gdy wzrasta wydzielanie skład-
ników w mleku, rosną potrzeby pokarmowe krów. Najważniej-
sza w tym okresie staje się energia, której zazwyczaj zaczyna 
brakować. Niezbędny w tym okresie staje się wzrost koncentra-
cji energii w dawce. Można to uzyskać poprzez wzrost udziału 
pasz treściwych w diecie. Stopniowe wprowadzanie do dawek, 
pasz zawierających węglowodany niestrukturalne, gwarantuje 
odpowiedni rozwój brodawek żwaczowych oraz rozwój flory 
bakteryjnej gotowej do rozkładu znacznej ilości skrobi pocho-
dzącej z tych pasz. Jednocześnie w okresie tym występuje fi-
zjologiczny spadek zdolności pobrania pasz, krowy mają naj-
wyższe możliwości produkcyjne, a jednocześnie umiarkowa-
ny apetyt. Towarzyszy temu również spadek masy ciała i kon-
dycji krów. Szczyt laktacji przypada między 4 a 8 tygodniem 
po wycieleniu, a najwyższa zdolność pobierania pasz w kil-
ka tygodni później, tj. 14-16 tydzień. Różnice między potrze-
bami a spożyciem w pierwszym okresie po wycieleniu krów 
można zmniejszyć, przyzwyczajając krowy już w okresie za-
suszania do pobierania jakościowo dobrych pasz, o wysokiej 
koncentracji energii, przy zachowaniu wymaganej koncentra-
cji białka. Żywienie w tym okresie nie może być zbyt obfite 
gdyż sprzyja to zbyt dużemu otłuszczeniu zwierząt, co z ko-
lei może być przyczyną trudnych porodów i powikłań powy-
cieleniowych. Dążąc do wystarczającego zaopatrzenia ener-
getycznego krów po wycieleniu, nie można zwiększać jedy-
nie ilości paszy treściwej, gdyż dawki wysokoenergetyczne, 
ale jednocześnie ubogie we włókno, przestają być prawidłowe 
dla przeżuwaczy. W okresie tym zalecane jest zachowanie cią-
głości żywienia podstawowymi rodzajami pasz stosowanymi 
podczas okresu zasuszenia. W okresie 3-4 dni po wycieleniu 
dawka pasz treściwych powinna być utrzymana na poziomie 

Prawidłowe żywienie krów mlecznych
w okresie okołowycieleniowym
Podstawowym warunkiem hodowli bydła mlecznego jest osiągnięcie optymalnych wyników produkcyjnych. Dzięki 
wieloletniej pracy hodowlanej mamy w Polsce stada bydła o wysokim potencjale genetycznym. Coraz wyraźniej zwięk-
sza się udział rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.

mgr inż. Dariusz Mazur
Kierownik Zespołu Doradców w Nidzicy
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z końcowego okresu przed porodem. Również potrzeby biał-
kowe krów w pierwszym okresie laktacji znacznie rosną. Za-
lecana koncentracja białka w suchej masie dawki pokarmowej 
wynosi ok. 18%. W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się 
nie tylko ilości, ale i jakości białka. O wartości białka dla prze-
żuwaczy decyduje jego rozkład w żwaczu, strawność jelitowa 
oraz skład aminokwasowy białka nie ulegającego rozkładowi 
w żwaczu. W przypadku krów o dużej produkcyjności udział 
białka nie ulegającego degradacji w żwaczu powinien wynosić 
35-40%. Osiągnięcie takiego poziomu w przypadku dawek po-
karmowych opartych na kiszonkach, których białko charakte-
ryzuje się nadmiernym rozkładem w żwaczu, jest trudne. Roz-
kład białka całej dawki pokarmowej można zmniejszyć przez 
odpowiedni dobór pasz treściwych stosując np. młóto suszo-
ne, śruty poekstrakcyjne: rzepakową i sojową, wysłodki bura-
czane suszone, ziarno kukurydzy lub jęczmienia. Prawidłowe 
żywienie powinno zmierzać w pierwszej kolejności w kierun-
ku maksymalnej syntezy białka mikrobiologicznego w żwaczu. 
Ma ono korzystny skład aminokwasowy i jest dobrze trawione 
w jelicie. Dużą jednak produkcję białka bakterii i pierwotnia-
ków można uzyskać jedynie poprzez synchronizację rozkładu 
białka i węglowodanów w żwaczu.

Obecnie poszukuje się nowych rozwiązań mających na ce-
lu niwelowanie niedoborów energii w pierwszych tygodniach 
po wycieleniu. Coraz częściej znajdują tu zastosowanie dodat-
ki glukogenne. Podawane w okresie wycieleniowym wpływa-
ją na zwiększenie syntezy glukozy i podwyższenie jej koncen-
tracji w surowicy krwi. Najskuteczniejszym dodatkiem tego 
typu jest glikol propylenowy. Może być podawany po wycie-
leniu (najważniejszy 1 i 2 tydzień laktacji) do 300 g dziennie.
Za optymalną dawkę płynnego glikolu propylenowego można 
uznać 300 g/dz./szt. Przy skarmianiu znacznych ilości pasz tre-
ściwych zwiększa się w żwaczu produkcja kwasu propionowe-
go i mlekowego, a obniża octowego, co z kolei prowadzić mo-
że do zmniejszenia zawartości tłuszczu w mleku. Szczególnie 

niebezpieczne jest zakwaszenie żwacza poniżej 6,0. Wówczas 
zmniejsza się strawność pasz objętościowych. Niskie pH żwa-
cza może być przyczyną zmniejszenia pobrania suchej masy 
paszy. Zakwaszenie żwacza opóźnia inwolucję macicy, pogar-
sza zdrowotność racic, podwyższa zawartość komórek soma-
tycznych w mleku. Typową substancją przeciwdziałającą obni-
żeniu pH treści żwacza jest kwaśny węglan sodu. Dodawany 
jest on do dawek pokarmowych krów wysokowydajnych już 
w okresie wczesnej laktacji – wraz ze wzrostem udziału pasz 
treściwych w dawce. Zalecana dawka kwaśnego węglanu so-
du wynosi ok. 1,0-1,5% suchej masy dawki, czyli od 200 do 350 
g/sztukę. Dodatek kwaśnego węglanu jest szczególnie istotny 
przy tradycyjnej technice żywienia czyli osobnym skarmianiu 
różnych pasz objętościowych i treściwych. Kwaśny węglan so-
du powinien być podany wraz z paszami, które zakwaszają 
środowisko żwacza.

Z innych specyficznych dodatków mających zastosowanie 
w żywieniu krów należy wspomnieć o preparatach zawierają-
cych niacynę, enzymy celulolityczne czy żywe kultury drożdży. 
Niacyna może pośrednio ograniczyć ujemne skutki niedoboru 
energii, szczególnie w pierwszej fazie laktacji. Podawanie nia-
cyny w ilości 6-12 g/szt. w pierwszym miesiącu po wycieleniu 
może częściowo ograniczyć negatywne konsekwencje niepra-
widłowego żywienia krowy zasuszonej. Coraz częściej stosuje 
się preparaty probiotyczne. Mogą one zawierać żywe szczepy 
drożdży. Zastosowanie żywych kultur drożdży jest szczegól-
nie uzasadnione w okresie przejściowym (2-3 tygodnie zasusze-
nia i pierwszy miesiąc laktacji) szczególnie w przypadku, gdy 
w dawce pokarmowej po wycieleniu dominują pasze treściwe. 
Dodatek drożdży w tym okresie wpływa stymulująco na po-
branie suchej masy. Drożdże ułatwiają również adaptację śro-
dowiska żwacza do nowych warunków panujących w żwaczu. 

Źródło:
- Bydło.net.pl (grudzień 2014)

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku

zaprasza do udziału w seminarium wojewódzkim

„Szanse i zagrożenia dla producentów bydła”
13 grudnia 2022 r. godz. 10.00

w Świetlicy Wiejskiej w Sedrankach, Sedranki 8B k. Olecka
Organizacja seminarium podyktowana jest sytuacją na rynku wołowiny. Celem seminarium jest przedstawienie 
aktualnej sytuacji na rynku mięsa wołowego w Polsce i na świecie oraz pokazanie nowych możliwości rozwoju dla 
producentów wołowiny w Polsce. Dodatkowo zostanie przedstawiona sytuacja dotycząca zmian zachodzących 
w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. 
Szczegóły poznają Państwo po zapoznaniu się z programem seminarium, który będzie dostępny na stronie 
internetowej ośrodka – www.wmodr.pl w zakładce Aktualności.

Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne i organizacyjne jest Urszula Steckiewicz,
tel. 665 960 858, e-mail: u.steckiewicz@w-modr.pl
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Nie powinna ona przekroczyć 400 tys./
ml, ponieważ powyżej tego poziomu mle-
ko uznawane jest za pozaklasowe. A tak 
naprawdę mleko zdrowej krowy powinno 
zawierać do 100 tys. komórek somatycz-
nych, które powstają wskutek naturalnej 
regeneracji tkanki gruczołowej wymienia. 
Mleko z poszczególnych ćwiartek może 

mieć zróżnicowaną liczbę komórek somatycznych, co wynika 
z aktywnej obrony strzyków przed bakteriami wnikającymi do 
kanałów strzykowych a ich zawartość zmienia się podczas doju. 

Czym są komórki somatyczne?

W tkance gruczołowej wymienia krowy znajdują się, tak jak 
w każdej tkance żywego organizmu, komórki, które mogą ob-
umierać naturalnie bądź pod wpływem działania mikroorga-
nizmów chorobotwórczych. Są one wtedy usuwane i natural-
nie dostają się do mleka stanowiąc pierwsze źródło komórek 
somatycznych. Komórki somatyczne w mleku to również ży-
we lub obumarłe komórki krwi (głównie leukocyty). Leukocy-
ty, czyli białe krwinki lub białe ciałka krwi, pełnią ważną rolę 
w działaniu układu immunologicznego organizmu. Leukocy-
ty biorą udział w reakcjach odpornościowych. Mają one zdol-
ność do fagocytozy czyli pochłaniania przez komórkę obcych 
cząstek oraz usuwaniu martwych i zniszczonych komórek. 
Do zwiększenia ilości leukocytów w mleku dochodzi nie tyl-
ko podczas zakażeń tkanki wymienia, ale również w ramach 
innych stanów zapalnych. 

Przyczyny wysokiej LKS

W wielu gospodarstwach często można się spotkać z sy-
tuacją, gdy stan zdrowotny wymion jest bardzo dobry, ale 
z jakiegoś względu LKS utrzymuje się na wysokim pozio-
mie. Wynika to z tego, że oprócz stanów zapalnych wymie-
nia, na podwyższenie LKS mają wpływ wszystkie inne in-
fekcje organizmu. 

Do zakaźnych przyczyn należą: bakterie chorobotwórcze, 
grzyby drożdżopodobne oraz glony. Bakterie i inne czynni-
ki zakaźne wnikające do jego wnętrza przez kanał strzykowy 
próbują infekować i niszczyć komórki gruczołowe. Mastitis czy 
ogólnie ujmując stan zdrowotny wymienia jest główną, ale nie 
jedyną przyczyną zmian liczby komórek somatycznych obser-
wowanych w mleku krów. Inne choroby również mają w tym 
swój udział. Należą do nich choroby racic, kwasica czy keto-
za. Z czynników nie związanych z chorobami, na LKS może 
wpływać pora roku, sposób i higiena utrzymania zwierząt, ja-
kość pasz, żywienie, budowa wymienia, genetyka czy stres. 
Innymi czynnikami mającymi wpływ na zawartość komórek 
somatycznych w mleku może być wadliwa praca dojarki, brak 
higieny doju i w miejscu doju, nieumiejętny dój. 

Po pierwsze profilaktyka

Zawsze lepiej zapobiegać, niż leczyć! Istnieje kilka schema-
tów postępowania w celu obniżenia poziomu komórek soma-
tycznych w mleku zbiorczym. Przede wszystkim, poza popra-
wą warunków zoohigienicznych, należy wykonać posiewy 
mikrobiologiczne z mleka, aby sprawdzić, z jakimi patogena-
mi mamy do czynienia. Hodowca zawsze powinien dążyć, nie 
tylko do „zmieszczenia” się w normie mleczarni, ale przede 
wszystkim, do poprawy zdrowia stada i utrzymania LKS na-
wet poniżej 100 tys./ml. Jest to niestety dość trudne, jednak 
możliwe i opłacalne. Krowy produkujące mleko o podwyż-
szonej LKS mają bowiem niższą wydajność, częściej występują 
u nich inne problemy i często muszą być też ze stada elimino-
wane. Ważnym elementem jest bieżący serwis sprzętu udojowe-
go. Nie można zapominać o regularnej dezynfekcji, wymianie 
gum strzykowych, częstym sprawdzaniu jakości pracy sprzętu 
udojowego oraz wartości podciśnienia. Ważne jest też prawidło-
we żywienie, gdyż właściwa kondycja i użytkowanie zwiększa-
ją odporność krów na infekcję i zapobiegają stanom chorobo-
wym. Niedobór energii i nadmiar białka w dawce pokarmowej 
mogą być powodem podwyższonej liczby komórek somatycz-
nych w mleku. Duży wpływ na jakość mleka ma również sys-
tem utrzymania zwierząt. Obory, w których krowy utrzymy-
wane są na głębokiej ściółce, są znacznie częściej narażone na 
problemy związane z wysoką LKS. Przy rzadkim dościelaniu, 
mokrej lub zapleśniałej słomie, ściółka staje się idealnym miej-
scem do rozwoju patogenów środowiskowych szkodliwych nie 
tylko dla wymienia, a także dla racic i skóry (grzybice, ekto-
pasożyty). Warto również często myć i dezynfekować, z pozo-
ru czyste, maty legowiskowe. W przypadku wystąpienia jed-
nostek chorobowych, nie należy zapominać o stałym kontak-
cie z lekarzem weterynarii, który dobierze odpowiedni schemat 
leczenia. Poza wymienionymi powyżej działaniami zmierzają-
cymi do redukcji liczby komórek somatycznych w mleku, ho-
dowcy mogą stosować dostępne na rynku specjalistyczne pre-
paraty witaminowo-mineralne, zawierające w swoim składzie 
m.in.: selen, cynk, miedź, witaminy A, E oraz karoten. Waż-
ne jest też stymulowanie odporności zwierząt. Pomocne mogą 
okazać się, dostępne na rynku, preparaty ziołowe.

Komórki somatyczne w mleku
Jakość mleka dotyczy zarówno jego składu chemicznego, jak i składu mikrobiologicznego, cytologicznego, a także 
poziomu zanieczyszczeń. Liczba komórek somatycznych (LKS) to jeden z podstawowych parametrów mleka, od któ-
rego uzależniona jest cena, jaką płaci mleczarnia producentowi mleka.

mgr inż. Sylwia Walesieniuk
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
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Kukurydzę moż-
na wykorzystywać 
wszechstronnie. Cen-
ne jest zarówno ziar-
no, jak i pozostałe 
części roślin. Ziarno 
jest przerabiane na 
paszę dla wszystkich 

grup zwierząt, jak również jest przetwa-
rzane na kaszę, mąkę, płatki. Kolby i ziar-
no niektórych odmian kukurydzy cukro-
wej mogą być spożywane jako warzy-
wo lub konserwowane. Zarodki kuku-
rydzy zawierają znaczną ilość tłuszczu. 
W czasie przerobu ziarna na mąkę i ka-
szę są one oddzielane i wykorzystywa-
ne jako surowiec w przemyśle olejarskim. 
Pozyskuje się z nich jadalny olej kukury-
dziany. Innym kierunkiem wykorzysta-
nia kukurydzy jest uprawa na kiszonkę 
z całych roślin i kiszonkę z kolb (CCM – 
Corn Cob Mix). 

Do najczęściej wykorzystywanych 
form skarmiania kukurydzy należy spo-
rządzanie kiszonki z mielonego lub gnie-
cionego ziarna. Zakiszane jest ono naj-
częściej w silosie lub rękawie foliowym 
z dodatkiem środka konserwującego (za-
kiszacz). Maszyny przeznaczone do na-
pełniania rękawów to tak zwane prasy 
silosowe zbudowane z materiałów od-
pornych na działanie czynników atmos-
ferycznych i kwasów organicznych, po-
zwalające na stosowanie dodatków do 
zakiszania w trakcie napełniania ręka-
wa. Średnica rękawów do ubijania ziar-
na kukurydzy wynosi najczęściej od 1,5 

m do 3,6 m, a długość do 150 m. Stopień 
zagęszczenia (ubicia) kukurydzy w rę-
kawie zależy od wilgotności oraz regu-
lacji prasy. Taki sposób przygotowania 
kiszonki z ziarna kukurydzy gwaran-
tuje jej długi okres przydatności do spo-
życia, który może nawet wynieść ponad 
18 miesięcy. 

Aby prawidłowo zakisić kukury-
dzę należy przede wszystkim pamiętać 
o właściwej fazie jej zbioru. Odpowied-
nia faza zbioru ziarna kukurydzy na ki-
szonkę to 90% dojrzałości pełnej rośliny. 
W tej fazie ziarno zawiera w granicach 
62-70% suchej masy. Ziarno nadaje się do 
skarmiania po 2-3 tygodniach od zaki-
szenia. Kiszenie zbyt wilgotnego ziarna 
stwarza ryzyko nadmiernej fermentacji 
i znacznych strat energii. Natomiast gdy 
ziarno zbyt suche źle się ubija, przez co 
utrudnione jest usunięcie z niego powie-
trza, łatwiej ulega ono zagrzewaniu i ple-
śnieniu. Im wyższa jest zawartość suchej 
masy, tym wolniejszy staje się przebieg 
procesów fermentacyjnych, co spowalnia 
spadek pH. Zbyt duża zawartość suchej 
masy zwiększa ryzyko rozwoju grzybów 
i pleśni oraz może wpłynąć na pojawie-
nie się w zakiszonej masie mykotoksyn. 

Gdy ziarno kukurydzy jest wilgotne 
i odpowiednio rozdrobnione należy do 
surowców łatwo się zakiszających, co nie 
oznacza, że łatwo się je przechowuje. Pra-
widłowy poziom pH kiszonego ziarna 
kukurydzy wynosi od 4,0 do 4,3, dlate-
go też, jeżeli kisimy ziarno o wysokiej za-
wartości suchej masy to nie możemy za-
pomnieć o zastosowaniu odpowiednie-
go konserwantu. 

W momencie pojawienia się czar-
nej plamki ziarniak już nie rośnie, gdyż 
odcięty zostaje do niego dopływ wody 
i substancji odżywczych z rośliny. Wil-
gotność ziarniaka waha się na pozio-
mie 30-35%. Czarna plamka na ziarnia-
ku tworzy się po około 60 dniach od roz-
poczęcia wiechowania kukurydzy, dzię-
ki czemu rolnik może określić optymal-
ny termin rozpoczęcia zbioru kukurydzy 
na ziarno, który powinien rozpocząć się 
mniej więcej dwa tygodnie po stwierdze-
niu tego stadium. 

W naszym kraju kukurydza jest jedy-
nym zbożem, którego ziarno bezpośred-
nio po zbiorze nie nadaje się do prze-
chowywania, co spowodowane jest wa-
runkami klimatycznymi. Wysoka zawar-
tość wody w ziarnie powoduje koniecz-
ność poddania go suszeniu lub kisze-
niu, by móc uchronić je przed zepsuciem. 
Pierwsza metoda jest bardzo kosztowna. 
Lepszym rozwiązaniem jest zakiszenie 
wilgotnego ziarna kukurydzy uzysku-
jąc przy niższych nakładach paszę rów-
nież dobrej jakości. Zebrane ziarno na-
leży poddać procesowi konserwowania 
w ciągu 12 godzin od zbioru gdy jest cie-
pła, słoneczna pogoda i nie później niż 
w ciągu 24 godzin, gdy na dworze jest 
chłodniej. Najlepiej sprawdza się meto-
da, gdy ziarno kukurydzy jest zakiszane 
bezpośrednio z kombajnu. 

Technologia zakiszania ziarna kuku-
rydzy jest bardzo prosta. Rozdrobnione 
ziarno należy dokładnie ubić i szczelnie 
okryć, by zabezpieczyć je przed dostę-
pem powietrza. Nie należy zakiszać całe-
go ziarna, gdyż wtedy procesy fermenta-
cji przebiegają wolniej, a powietrze zgro-
madzone pomiędzy ziarniakami sprzyja 
rozwojowi pleśni.

Źródła:
- Opracowanie zbiorowe, 2020. Kukurydza – 
przewodnik polowy. Top Agrar.

- Dorszewski P., 2021. Produkcja i skarmia-
nie kiszonek. KPODR w Minikowie. 

- Zdjęcia – autor.

Kukurydza na ziarno – proces kiszenia
Kukurydza jest jednym z trzech najważniejszych gatunków uprawnych na świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych, 
Brazylii i w Chinach. Zajmuje również kluczowe miejsce w Europie. Spośród krajów Europejskich głównymi producen-
tami kukurydzy są: Francja, Niemcy, Hiszpania, Węgry, Rumunia, Ukraina i Mołdawia.

mgr inż. Ewelina Lechowska
Doradca Zespołu Doradców w Piszu
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Wznowiono je dopie-
ro w drugiej połowie 
XIX wieku a od roku 
1956 buhaj Gedeon 
wyróżniający się od-
powiednią hipertro-
fią czyli przerostem 
mięśni, nazwany zo-

stał ojcem nowo stworzonej rasy i do dziś 
znany jest jako podwójnie umięśniony ol-
brzym z łagodnym temperamentem.

Dzisiejsze Bydło Belgian Blue posia-
da gen dawnej dereszowatej maści, któ-
ry osobnikom homozygotycznym daje 
białe, a heterozygotycznym niebieskie 
umaszczenie. Stąd nazwa rasa belgijska 
błękitno-biała. Znane są też inne kolory 
umaszczenia krów, od białego poprzez 
błękitne aż do całkowicie czarnego. Doj-
rzałość hodowlana belgijczyków uzyski-
wana jest stosunkowo późno, bo pierw-
sze wycielenia następują dopiero w 32 
miesiącu życia jałówki. Niestety, oprócz 
wielu zalet rasa Belgijska Biało-Niebie-
ska jest w Polsce rzadko spotykana, po-
wodem są poważne problemy z wyciele-
niem. Najczęściej (około 90% porodów), 
z uwagi na specyficzną budowę i wagę 
rodzących się cieląt dochodzącą do 48 
kilogramów, stosowany jest zabieg ce-
sarskiego cięcia, dzięki któremu wzrasta 
procent przeżywalności cieląt i matek.

Cechą tej populacji jest wybitnie umię-
śniona sylwetka z zaznaczeniem podwój-
nej pośladkowości, wyeksponowanych 
mięśni karku i grzbietu, a jednocześnie 
niezwykle delikatna skóra, która pozwa-
la rozpoznać większość mięśni na ciele 
osobników. Mimo masywnej budowy cia-
ła rasę tą charakteryzuje cienka skóra, de-
likatny kościec i kształtna głowa. Dobowy 
przyrost opasów waha się w granicach 
1300-1500 g, a masa ciała dorosłych osob-
ników dochodzi u buhajów do 1200 kg, 
przy wzroście 150 cm w kłębie. Z uwagi 
na wiele zalet rasa jest popularna w wie-

lu zakątkach świata. Bydło to dobrze wy-
korzystuje paszę przy obfitym żywieniu, 
ma łagodny temperament i znosi nawet 
niedogodne warunki klimatyczne. 

Wartość rzeźna buhajów przekra-
cza 67% a jałówek około 63%. Zwierzę-
ta otrzymują najwyższe cechy poubojo-
we w systemie EUROP, ich jakość mię-
sa oceniana jest bardzo wysoko, charak-
teryzuje je duża przydatność kulinarna.

W Polsce hodowla bydła mięsnego ra-
sy Belgian Blue jest rzadko spotykana. 
Poniżej przedstawiony osobnik pocho-
dzi z Podlasia. Hodowca uważa, że wy-
selekcjonowanie tej rasy to światowa ge-
netyka. W swoim gospodarstwie uzy-
skuje wołowinę najwyższej jakości, pra-
wie bez zawartości szkodliwego tłuszczu. 
Jednak najlepsze rezultaty daje łączenie 
buhaja tej rasy z bydłem towarowym, co 
podnosi bezpieczeństwo porodów, ładne 
umięśnienie i większy procent wybicia. 
Należy przy tym pamiętać aby do krzy-
żówek wybierać samice dużego kalibru.

Niebagatelna jest też cena rozpłodni-
ka. 19 miesięczny buhaj kosztuje około 18 

tys. złotych. Buhaje ras belgijskich błękit-
no-białych często są używane do krzyżo-
wania z krowami ras mlecznych i mię-
snych, gdyż mieszane zwierzęta odzna-
czają się szybkim wzrostem, lepszą wy-
dajnością rzeźną i lepszym wykorzysty-
waniem pasz. Mięso takich zwierząt za-
wiera mniej tłuszczu ale jest kruche i ład-
nie wybarwione, co sprawia, że często 
wybierają je nabywcy wołowiny. 

Źródła:
- Polski Związek Hodowców i Producen-
tów Bydła (PZHiPBM), https://bydlo.com.
pl/?s=highland (dostęp: 30.09.2022).

- Praharani L., Sianturi R.S.G., Harmini, Si-
swanti S.W. (2019). Birth Weight and Bo-
dy Measurements of Purebred and Cross-
bred Belgian Blue Calves. The 1st Animal 
Science and Food Technology Conference 
(AnSTC) 2019, IOP Conf. Series: Earth and 
Environmental Science, 372 (2019), 012016, 
1-6. Pobrane z www.researchgate.net (do-
stęp: 2.09.2022).

- www.rynek-rolny.pl/artykul/rasy-bydla-
-miesnego-charakterystyka-i-zdjecia.htm-
l(dostęp: 30.09.2022).

- www.bydlo.com.pl/belgijska-bialo-blekitna/
(dostęp: 30.09.2022).

„Kulturysta wśród bydła”,
czyli bydło mięsne rasy Belgian Blue
Znawcy dobrej wołowiny już od wieków pracowali nad wyselekcjonowaniem rasy bydła, które spełniałoby wygóro-
wane normy narzucone przez rynek konsumencki. Pierwsze próby rozpoczęli Belgowie już w 1841 roku. Na wniosek 
rządu sprowadzono z Anglii stada bydła rasy Shorthorn, nazywane także zamiennie Durham. Jednak krzyżowanie ras 
nie dało zadowalających rezultatów, Shorthorny stanowiły rasę zbyt chudą, dawały mało mleka i dlatego na wiele lat 
zaprzestano badań i doświadczeń.

mgr inż. Wanda Kępczyńska
Kierownik Zespołu Doradców w Olsztynie
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Wyróżnienie w konkursie pn. „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje 
na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”.

Opowiadanie – wspomnienia
Krystyna Sienkiewicz

Urodziłam się w rodzinnym domu w małej warmińskiej 
wsi Kumkiejmy, gmina Górowo Iławeckie. Obecnie mam 70 
lat i pomimo zmiany adresu zameldowania nadal mieszkam 
na wsi. Przez całe swoje życie, czy to prywatnie, czy zawo-
dowo byłam silnie związana ze wsią i zapewne zakończę 
żywot jako mieszkanka wsi w województwie warmińsko-
-mazurskim. Wszystko na to wskazuje.

Z moimi narodzinami było tak. 6 stycznia 1951 roku – 
święto Trzech Króli. Tatuś poszedł do kościoła, a w tym cza-
sie matuś moja mnie powiła. Poród odebrała babcia w domu 
na łóżku. Po powrocie taty z kościoła już byłam na świecie, 
ale to nie wszystko. Trzeba było mnie, małe dziecko zamel-
dować. Trwało to na tamte czasy aż dwa tygodnie, dlatego 
w moim akcie urodzenia figuruje data równie zacna, bo 21 
stycznia 1951 roku – Dzień Babci i Dziadka.

Wzrastałam w domu pełnym radości, miłości, dostatku 
i wartości chrześcijańskich. Miałam cudownych rodziców, 
bardzo pracowitych, kochających siebie i swoją rodzinę. 
Przybyli na te tereny jak mawiali z łyżką-miską bez żadnego 
dobytku i sprzętu. Wszystkiego dorabiali się własnymi ręka-
mi i przy pomocy nas dzieci. Byłam dzieckiem odważnym, 
takim wszędobylskim. Nie były mi obce wejścia na drzewa 
i późniejsze z nich lądowanie; sadzawki, łapanie żab itp. 
W wieku 6 lat rozpoczęłam edukację szkolną w małej szkółce 
4 klasowej. Lekcje odbywały się w jednej sali. Jeden rząd to 
była pierwsza klasa, drugi druga. Na drugą zmianę przycho-
dziła 3 i 4 klasa. Wszyscy obowiązkowo chodziliśmy ubrani 
w granatowe, stylonowe fartuszki i białe kołnierzyki. Oczy-
wiście tarcze obowiązkowo musiały być przyszyte na ramie-
niu. Tak wyglądał uczeń. Pisaliśmy najpierw ołówkiem, póź-
niej piórem tzn. stalówką i atramentem. Ile było kleksów, to 
historia! Bardzo pamiętam przygotowane przez nauczyciela 
z wielkim zaangażowaniem szkolne uroczystości. Najbardziej 
utkwiła mi w pamięci inscenizacja „Pan kotek był chory”. Co 
to było za przeżycie, mały teatr. A choinka, z ogromną ilością 
wierszy, piosenek. Dzieci miały zabawę do 20-tej w pory-
wach do 21-wszej. Do rana bawili się rodzice – poczęstu-
nek mieli w kancelarii – tak to się nazywało. W tej właśnie 
szkole uczyłam się kaligrafii, do dziś mam ładny charakter 
pisma. Edukację wczesnoszkolną zakończyłam jako zdolna, 
mądra uczennica. Do klasy 5-7 chodziłam do odległej 5 km 

miejscowości Woryny. Był 
to powojenny przystoso-
wany do nauczania dwo-
rek. Dziś dom pobytu dla 
osób potrzebujących opie-
ki. Zresztą odnowiony na 
nowoczesny komfortowy 
dom. W tej szkole na-
uką niekoniecznie byłam 
zainteresowana, bo już 
w głowie były „amory”. 
Zresztą do dziś wolę to-
warzystwo męskie. Nie-
stety z kobietami zawsze 
kłopoty, zazdrość, ploty. 
To nie były miłości, ale 
wolałam z chłopcami łazić 

po polu, w lesie budować szałasy i tam takie różne inne. Do 
szkoły najczęściej jeździłam rowerem. Oczywiście stały ze-
staw: fartuszek, kołnierzyk, tarcza. Nigdy nie byłam głodna. 
Zawsze miałam kanapki, dzieliłam się z innymi, bo różnie 
bywało. Niekiedy miałam chleb z jajkiem, który bardzo lubi-
łam. Usmażone jajko włożone między dwie kromki chleba. 
Zimową porą woził nas tatuś saniami na zmianę z sąsiadem, 
a zimy były tęgie, a mrozy siarczyste. Tatuś najbardziej się 
denerwował, gdy wyjeżdżał po mnie i moje siostry do szko-
ły, a my celowo brnęłyśmy po największych zaspach, bo to 
była największa frajda. Spodnie-narciary oraz buty kamasze 
przemoknięte. Tornistry były z tektury, więc wieczorem od-
bywało się ich suszenie przy piecu. Jak wracałyśmy ze szkoły 
to nie mogłyśmy od razu odrabiać lekcji. Najpierw trzeba 
było pomóc w gospodarstwie. Wiosną pracowałyśmy przy 
plewieniu brukwi, buraków, warzyw. Naszym zadaniem 
było też pasienie gęsi. W okresie jesiennym, zimowym poma-
gałyśmy przy obrządkach w oborze. Najczęściej donosiłyśmy 
buraki oraz sieczkę, tzn. pokrojone siano specjalną maszy-
ną. To była owsiana słoma krojona na drobno taką maszyną 
zwaną „kieratem” napędzaną pracą koni. Naszym zadaniem 
było poganianie zwierząt. To ustrojstwo miało na zewnątrz 
duże koło, do którego zaprzęgnięte były konie. W kółko tak 
się kręciło. Pewnie z takiego rodzaju pracy wzięło się po-
wiedzenie „praca jak w kieracie”. Bez przerwy i nieustannie 
trzeba było podawać słomę, a te konie maszerowały wkoło... 
Później kierat zastąpiła maszyna elektryczna. Uff... Już w kla-
sie szóstej-siódmej doiłyśmy krowy. Wszystko ręcznie, czasa-
mi nawet siedem, osiem krów. Do zlewni woziliśmy mleko 
rowerem około 1,5 km drogi w konwiach 20-, 10-litrowych. 
Zawsze były 2x20 l i 1x10 l. Wakacje spędzaliśmy w domu 
przy pracy w polu. Zawsze zazdrościłam dzieciom z PGR. 
Oni wyjeżdżali na kolonie, a my do siana, żniw. Sianokosy 
to specjalny rozdział ciężkiej pracy. Skoszoną trawę widłami 
lub grabiami trzeba było przewracać. Następnie składaliśmy 
ją w kopki. Później te kopki znowu trzeba było przewracać. 
Siano musiało być suche. Dopiero wtedy zwożono je koń-

Trzecia i czwarta klasa szkoły podstawowej

Strój uczniowski
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mi z wozem na specjalnej platformie do stodoły. Mamusia 
umiała układać wozy z sianem. Naszym głównym zadaniem 
było grabienie trawy. W żniwa podobna sytuacja. Koszenie 
zbóż, wiązanie snopków, stawianie kopek równo w rzędach. 
Wożenie, podawanie na wóz, z wozu na zasiek w stodole. 
Później omłoty, rozcinanie snopków na maszynie – przeważ-
nie to była moja praca. Po zwiezieniu zbóż przychodziła pora 
na tzw. podorywki. Tatuś zaprzęgał konie, brał bat do ręki 
i w pole… Zawsze trzeba było mu pomagać. Nic dziwnego, 
kiedy rodzice byli już w sędziwym wieku, to ciągle narze-
kali na ból kręgosłupa i inne dolegliwości. To naprawdę byli 
spracowani ludzie. Zanim wkroczyła nowoczesność i moder-
nizacja ich praca była prawdziwą „harówką”.

Na wsi w moim rodzinnym domu zawsze pachniało świe-
żym chlebem, pysznymi bułkami, drożdżowym ciastem z ro-
dzynkami. Może nie było dostatku, ale miłości i szacunku 
do rodziny nigdy w nim nie brakowało. Bardzo ceniliśmy 
rodziców oraz wartości chrześcijańskie, które całe życie nam 
przekazywali, szacunek do chleba. Mamusia, gdy wkładała 
do pieca chleb czyniła znak krzyża. Gdy go później rozkra-
jała – również ze znakiem krzyża. Jeżeli upadła kromka na 
podłogę zawsze trzeba było ją podnieść i pocałować. Do dziś 
tak robię. Swoją drogą moje dzieci i wnuki też. Nasze go-
spodarstwo położone było pod lasem. Położenie zabudowań 
było bardzo funkcjonalne: dom mieszkalny, obora, kurnik, 
stodoła, szopa na drzewo, spichlerz. W tym ostatnim po-
mieszczeniu znajdowała się maszyna do mielenia zboża na 
śrutę dla zwierząt. Nasze zabudowania znajdowały się do-
kładnie w centrum naszego całego gospodarstwa. W domu 
zawsze był pieczony chleb w piecu chlebowym. Pieczony 
był na liściu kapusty. Taki okrągły i wkładany na drewnianej 
łopacie. Masło ubijane było w masielnicy, takie drewniane 
ustrojstwo, do dziś je pamiętam. Trzeba było się nieźle po-
gimnastykować, żeby w nim ubić masło. Gotowe masło było 
układane na specjalnym talerzu, przyozdabiane. Nic się nie 
marnowało. Maślankę zjadaliśmy z ziemniakami okraszony-
mi zasmażką, tj. cebulka, podsmażone skwareczki, do tego 
wlana słodka śmietanka i jeszcze raz smażone. Smaczniut-
kie, że aż palce lizać, moje smaki dzieciństwa. Robiony też 
był twaróg. Odciskany w trójkątnych workach specjalnie do 
tego uszytych z płótna. Masło, chleb i twaróg to była na-
sza codzienność. Mąka też była ze swego zboża. Tatuś woził 
zboże (żyto i pszenicę) do młyna. Przysmakiem naszym był 
też chleb polany śmietaną i posypany cukrem. W sumie to 
śmietanę kładło się łyżką, bo była taka gęsta. Pamiętam za-
cierki na mleku, to było ciasto lane na mleku oraz krojone 
ziemniaki, jak na zupę, do tego skubany makaron. Gotowa-
ło się to na wodzie i zabielało mlekiem. Nazywaliśmy to 
raz kartofle, raz zacierka. W sobotę były też smażone bliny, 
tzn. placki naleśnikowe z mąki. Na drugiej patelni smażo-
ny drobno krojony boczek z cebulką. W nim robione były 
gniazdka i tam wbijano jajko, które smażono bez odwraca-
nia. Każdy dostawał takie jajeczko razem ze skwarkami na 
talerzyk, placek naleśnikowy zwijał w rulonik i moczył w ja-
jeczku. Dużo zjadaliśmy potraw z ziemniaków: pyzy, szare 
kluski, pierogi, babki ziemniaczane, placki itp. Ten nawyk 
żywieniowy został mi do dziś. Może ziemniaki są bardziej 
ukraszone, unowocześnione, ale nadal są podstawą w mojej 
kuchni. Z mięsem to było tak. Zabijano dwa razy do roku 
świniaki o wadze około 300 kg, chyba dla uzyskania tłusz-

czu. Ze słoniną to był cały rytuał. Krojona była w dość duże 
kawałki, układana ściśle w glinianym garnku lub drewnianej 
beczułce, przyprawiana dużą ilością soli i delikatnymi przy-
prawami. Wyjęta z garnka była bardzo krucha, koloru lekko 
różowego i bardzo smaczna. Bardzo dużo topiono słoniny 
na tłuszcz i używano go do wszystkiego. Robiono też dużo 
swojskich kiełbas. Były one układane w wiadrze i zalewane 
smalcem. Dzięki temu kiełbasa po wyjęciu z tego smalcu była 
jak świeża. Smalcem smarowano chleb, bo nic nie mogło się 
zmarnować. Jelita mamusia czyściła, szlamowała i robiła ka-
szankę, którą piekła w piekarniku. Robiła też salceson. Jaka 
ona była zaradna w kuchni. Potrafiła wszystko przerobić, 
ugotować, upiec, aż ślinka leci na same wspomnienia. Praw-
dziwa gospodyni domowa.

Zawsze wracam wspomnieniami do świąt. Każde z nich 
miało swój wymiar. Zacznę od świąt Bożego Narodzenia, 
cudownych świąt chyba do dnia dzisiejszego. Pierwszym 
naszym zadaniem było wysprzątanie całego domu, dodam, 
że musiałyśmy to robić bardzo dokładnie. Wtedy spaliśmy 
w łóżkach na siennikach wypchanych słomą, która zmienia-
na była co jakiś czas. To było prawdziwe życie na wsi. Miało 
swoje uroki. Dzień wigilijny, krzątanina w kuchni w przy-
gotowywaniu potraw. Musiało być ich dwanaście, wszyst-
kie przygotowane w tym właśnie dniu. Choinka też była 
ubierana w dzień wigilijny. Potrawy to przede wszystkim 
ryby, śledzie, gołąbki z kaszy gryczanej, pierogi gotowane, 
smażone z grzybami z makiem, ryż zapiekany z śliwkami, 
kompoty itp. Na stole leżał biały obrus, pod nim siano, dużo 
siana, pachniało nim w całym domu. W kącie stał snopek 
słomy, który później kładziono pod stół. Oj, co to działo się 
z tą słomą! Wieczór wigilijny był bardzo wyjątkowy – uro-
czysty. Wszyscy odświętnie ubrani, potrawy świeże, pachną-
ce podane na stół. Wieczorem zbieraliśmy się wokół stołu, 
tatuś rozpoczynał kolację modlitwą. Po modlitwie rozdawał 
opłatki. Na każdy ułamany opłatek nakładaliśmy odrobinę 
miodu i podając składaliśmy sobie wszyscy życzenia. Na 
stole znajdował się też talerzyk z miodem, a drugi z solą 
i czosnkiem. Tatuś tego wieczoru dzielił się opłatkiem rów-
nież z zwierzętami w oborze. Opłatek był taki różowy. Bab-
cia po spożytej wigilii zbierała wszystkie łyżeczki, wiązała 
słomą, siadała pod stół na słomie, potrząsała nimi i naśla-
dowała kury – miało to zapewnić nieśność kur i żeby były 
kwoki. Bardzo dużo kolędowaliśmy i obowiązkowo każdy 
musiał uczestniczyć w pasterce. Kościół znajdował się w od-
ległości 10 km od naszego domu. Nikomu to nie przeszka-
dzało, ani nikogo nie zniechęcało. Wszyscy uczestniczyliśmy 
w tej mszy świętej. Kolędnicy przychodzili zawsze przebrani 
z szopką. Dostawali pieniążek i dużo słodyczy. Od wigi-
lii do Trzech Króli były tzw. święte wieczory. Nie wolno 
było szyć, robić na drutach itp. Można było tylko kolędo-
wać. W sylwestra najczęściej chłopcy robili psikusy. A to 
wóz wciągnęli do strumyka, innym razem komin zatkali, 
przestawiali wszystko na podwórzu i nikt się nie gniewał. 
Wszyscy przyjmowali to za dobrą wróżbę. Święta Wielka-
nocne to święta wielkiej powagi i modlitwy. Od momentu, 
gdy zaczynał się post tatuś kazał wyłączać adapter, chował 
go na okres postu. Każdy piątek po obrządkach siadaliśmy 
na ławce pod piecem i z rodzicami odmawialiśmy Drogę 
Krzyżową. W każdą niedzielę, również w ten sam sposób, 
były śpiewane Gorzkie Żale. W Wielkim Tygodniu to nie-
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malże był post cały tydzień. W Wielki Piątek można było 
pracować do godziny 15-tej. Po ukończonych pracach ta-
tuś zaprzęgał konie do wozu i całą rodziną jechaliśmy do 
kościoła. Zostawała tylko mamusia, która robiła obrządki. 
Obowiązkowo musieliśmy uczestniczyć w nabożeństwie 
piątkowym przy adoracji krzyża. W Wielką Sobotę mamu-
sia szła święcić pokarm. W koszyku był chleb, sól, jajka, 
wszystkie rodzaje wędlin, drożdżowa bułka, masło, twaróg, 
chrzan. Później to ona adorowała w kościele. Bez tej ado-
racji nie można było zasiąść do śniadania wielkanocnego. 
Rezurekcja – podobna sytuacja jak w Boże Narodzenie: ko-
nie, wóz i kto żyw do kościoła. Powrót był niesamowity. 
To były wręcz wyścigi zaprzęgów konnych na asfalcie. Kto 
pierwszy zajedzie do domu. Słychać było tylko odgłos koń-
skich kopyt. Śniadanie zaczynaliśmy od dzielenia się świę-
conką. Wszystkich potraw z koszyka należało spróbować. 
Tłumaczono nam, podobnie jak na Wigilii, że dzięki temu 
nie ominie nas szczęście. Po śniadaniu w końcu można było 
włączyć adapter: płyty, radość ogromna, wyczekana mu-
zyka. W lany poniedziałek najczęściej było ciepło. „Śmigus 
Dyngus” to historia świata... Wszyscy oblewali się wiadra-
mi, działy się rzeczy niesamowite. Pamiętam jak dziś, jak 
moja babcia stała z wiadrem w stawie i śmiała się oblewając 
wszystkich dookoła. Nikt do niej nie odważył się podejść, 
bo przecież wody miała pod dostatkiem. Następne ze świąt 
to były Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Św.). Święto ludo-
we o swojej tradycji i obrzędach. Dom koniecznie ustrojony 
zieleniną. Przed domem były wkopane brzózki-drzewka, za 
obrazami gałązki lipy, ścieżka do domu była wyścielona ta-
tarakiem. Organizowane były festyny. Sama w późniejszym 
dorosłym życiu organizowałam takie festyny z Ludowcami 
PSL. Loterie fantowe z nagrodami w postaci kur, królików, 
warzyw, zbóż, a nawet prosięta.

Pokrótce opisałam swo-
je dorastające życie na wsi, 
obrzędy świąt, szkołę. Na 
chwilę zatrzymam się przy 
szkole średniej. Wiadomo 
mundurki, obowiązkowo 
tarcze. Można było prze-
bywać na ulicy do godzi-
ny 20-tej. Nie wolno było 
uczęszczać w zabawach 
publicznych, a takie były 
organizowane w świetli-
cach wiejskich, remizach 
z bufetem. Oczy się śmiały 
na sam widok, ale nieste-
ty te atrakcje były jesz-
cze dla nas zakazane. Na 
studniówce obowiązywał 

strój: spódnica czarna, biała bluzka, delikatny makijaż i to 
tyle. Po ukończeniu szkoły średniej nastał czas pracy, doro-
słości. Tam też działy się wesołe historie. Na zabawę szliśmy 
już wtedy gromadą, z chłopcami. Jeździliśmy też z chłop-
cami rowerami siedząc na ramie roweru. Było też tak, że 
pod ścianą na ławce siedziały kobiety bacznie przyglądając 
się tańcom; nikomu to nie przeszkadzało. Po średniej szkole 
przyszedł czas na pracę w PGR. Pracowałam jako księgowa. 
Nie kręciło mnie to siedzenie za biurkiem i liczenie cyfe-

rek. Dla mnie to było zbyt nudne, potrzebowałam kontaktu 
z ludźmi. Zaproponowano mi na szczęście pracę w Urzędzie 
Gminy w sekretariacie. Tam się odnalazłam. Powierzono mi 
dodatkowo sprawy kulturalne, więc to było dopełnieniem. 
Pracowałam na tym stanowisku prawie 20 lat. To były inne 
czasy od obecnych, do których wraca się w wspomnieniach 
i niekoniecznie głośno.

W 2006 roku po wszelkich 
reorganizacjach w Urzędzie, 
zmianach wójtów, władz 
różnych opcji politycznych, 
przyszedł czas na zasłużoną, 
ale wcześniejszą emeryturę. 
Sama czułam i wiedziałam 
„kiedy ze sceny zejść”. Do 
dziś tego nie żałuję, bo od 
tego momentu zaczął się ko-
lejny, jakże kolorowy etap 
w moim życiu, gdzie znów 
spełniam się jako społecznik 
w każdym calu. To praw-
da – wszędzie mnie zawsze 
pełno. Taką mam naturę. 
W 2007 roku założyłam Koło 
Gospodyń Wiejskich. Dzia-
łam w nim jako przewodni-
cząca do dnia dzisiejszego. Jestem z tego ogromnie dum-
na. Kilka słów o kole. Tworzą go panie o różnych pasjach 
i umiejętnościach. Jedne przygotowują przepyszne wypieki, 
inne szydełkują, jeszcze inne znakomicie gotują. Naszym po-
pisowym produktem są pierogi drożdżowe z pieczarkami, 
żółtym serem polane sosem i posypane ogórkami z papryką. 
Na stoiskach schodzą w mig – rewelacja (mniam). Bywamy 
tam, gdzie można, gdzie nas zapraszają. Wygrywamy róż-
nego rodzaju nagrody. W 2018 roku byłyśmy na Majówce 
KGW w Olsztynie zorganizowanej przez Warmińsko-Ma-
zurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Za pięknie udeko-
rowane stoisko otrzymałyśmy III nagrodę. Wtedy też zosta-
łam I Vicemiss w wyborach miss Kół Gospodyń Wiejskich. 
O kole gospodyń można by wiele, bardzo wiele i w nieskoń-
czoność, ale to zupełnie inny rozdział. Pochwalę się tylko, że 
z okazji 150-lecia KGW otrzymałam Odznakę Honorową za 
Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. I tym 
optymistycznym wspomnieniem zakończę opowiadanie 
swojego życia.

Zawsze byłam silnie związana z domem rodzinnym. Wraz 
z mężem założyłam swoje ognisko rodzinne. Wychowałam 
trójkę dzieci. To bardzo ważny rozdział mojego życia. Były 
w nim piękne, niepowtarzalne chwile, choć życie potrafiło 
też rzucać mi kłody pod nogi. W wieku 46 lat zostałam wdo-
wą z trójką dzieci. Wykształciłam wszystkie moje dzieci na 
ile mnie było stać. W obecnych czasach, każde z nich ma 
wyższe wykształcenie. Córki moje, moje najlepsze przyja-
ciółki, są nauczycielkami przedmiotów ścisłych. Syn, obecnie 
jedyny mężczyzna mego życia, pomimo młodego wieku, jest 
już szczęśliwym emerytem. Pracował w służbach munduro-
wych. Mam siedmioro cudownych wnucząt, na brak zajęcia 
nie narzekam. Można by wiele o nich, ale te historie pozosta-
wiam im do opisania.

Studniówka

I Vicemiss KGW, Majówka
Olsztyn 2018 rok
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Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie zł/dt

Pasza CJ 100,00
Pasza DJ 90,00
Śruta sojowa (1 dt) 350,00
Śruta rzepakowa (1 dt) 260,00

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

De Heus-Stendera Lubawa trzoda
Prestarter MPU 4% Mammy 
Perfekt 20 kg/75 zł

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

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

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie zł/dt

Produkty SANO
Laktoma 63,00
Meggi 35 95,00
Mleko Milsan 167,00
Protamilk Complite 87,00
Protamino Forte 87,00
Protamino Matra 77,00
Protamino Piggi 97,00
Profisan 161,00

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

Pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat 368,00
Prestarter 1 332
Starter Standard 262

Produkty SANO (zł/dt)
Laktoma 264,00
Mleko Milsan 788,00
San Bull 328,00

Pasze dla bydła (zł/dt)
Krówka 203,00
Lactoma 264,00
Opas 220,00
Cielak 1 261,00
Cielak 2 240,00

Pasze dla drobiu (zł/dt)
Brojler 2 264,00
Brojler 3 336,00
Koncentrat 35 250,00

Inne (zł/dt)
Otręby pszenne 164,00

Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa

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

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 bez GMO 170,50
Agro TOP 20 bez GMO 178,00
Agro TOP 22 bez GMO 187,00
Agro TOP 24 bez GMO 194,50
Agro 18 bez GMO 180,50
Agro 19 bez GMO 192,00
Agro 21 bez GMO 198,00
Agro 23 bez GMO 200,50
Agro Finezja 22 bez GMO 220,50
Agro Extra Energia bez GMO 235,50
Agro Delicja bez GMO 293,00
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 168,50
Agro TOP 20 176,00
Agro TOP 22 185,00
Agro TOP 24 192,50
Agro Perfect 18 178,50
Agro Perfect 19 190,00
Agro perfect 21 196,00
Agro Perfect 23 198,50
Agro Finezja 22 213,50
Agro Werwa (GMO) 396,00
Agro Delicja 287,00
Agro Extra Energia 235,50

mieszanka dla cieląt (zł/dt)
Agro Smakuś 215,50
Agro Musli KPP 236,50
Agro Starter 207,00
Agro Kadet 198,50
Agro MH 179,00
Agro Top CJ bez GMO 192,00

koncentraty (zł/dt)
Maximus 38 MH 259,00
Maximus 38 264,00

korektory (zł/dt)
Agro Mix 26 bez GMO 212,00
Agro Mix 28 bez GMO 218,00
Mikor 38 259,00
Mikor 40 Protect 251,00
Promotor Activ 38 248,00
Promotor Activ 43 282,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego (zł/dt)
BullStar Progres 246,00
BullStar Strong 234,50

kurczęta hodowlane (zł/dt)
Kurka 1 236,00
Kurka 2 226,50
Kurka 3 218,50

drób wodny (zł/dt)
Gęś / Kaczka 1 240,50
Gęś / Kaczka 2 223,50

indyki (zł/dt)
Indyk Vit Starter 303,00
Indyk Vit Grower 285,00
Indyk Vit Finiszer 265,00

preparaty mlekozastępcze (zł/dt)
Agrolac 1 1220,00
Agrolac Excellent 1158,00
Agrolac Komfort Plus 870,00
Agolac Len 745,00

premiksy (zł/dt)
VitAgro Repro Max 890,00
VitAgro SomiFix 630,00
VitAgro Smart 735,00
VitAgro Elita 665,00
VitAgro TMR 435,00
VitAgro Standard 475,00
VitAgro Zasuszenie 630,00
VitAgro Gladiator 425,00
Vit Agro CJ Max 530,00
VitAgro Silver Efekt 435,00 
VitAgro Silver Somat 495,00 
VitAgro Karot 570,00
RumBa Active 625,00 
KillAcid 535,00 
Agro Bufor Tytan 435,00 
Agro Bufor Max S.C. 365,00
Agro Bufor 338,00
MycoKill 680,00
Agro Fat 1131,50
Calcium Koncept 148,00
VitAgro Przygotowanie 890,00
VitAgro Lakto Somat 530,00
VitAgro Rozród 640,00

Pasze dla kur niosek (zł/dt)
Kurka Nioska 228,00
Kurka Nioska Gospodarska 208,00
Kurka Nioska Zgrodowa 229,00
Koncentrat sojowy dla kur niosek 262,50

Premiksy dla kur niosek (zł/dt)
KokoVitAgro 555,50

Kurczak brojler farmerski (zł/dt)
Brojler Starter 257,00
Brojler Grower 241,00
Brojler Finiszer 238,00

preparaty dietetyczne (zł/dt)
Wigral Specjal C - tubka 100 ml 28,00
Ciekły Prąd - Nowość 235,00

mieszanki specjalistyczne (zł/dt)
Agro Mix 26 210,00
Agro Mix 28 212,00

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

Power Starter (25 kg) 112,00
Otręby pszenne 180,00
Power tucznik (25 kg) 104,00
Provit L (25 kg) 99,00
Provit P (25 kg) 105,00
Provit T (25 kg) 99,00
Śruta rzepakowa 260,00
Śruta sojowa 350,00

CENY PASZ (10.11.2022 r.)
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.11.2022 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

Spółdzielnia Ogrodniczo-
-Pszczelarska w Giżycku

Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec

P.U.-H. „CHEMIROL”
Bartoszyce

ZRiO „Agroplon”
Bartoszyce 

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY
Cevino 500 s.c. 1 l 235,00 1 l 228,00

Galaxo 150 WG 0,2 kg 133,00

Chwastox Extra 300 SL 1 l 35,00

Chwastox Turbo 340 SL 1 l 40,50

Maister Power 42,5 OD 5 l 800,00

Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 39,00

Rosate 360 SL 20 l 910,00

Halvetic 180 SL 10 l 5 l 200,00

FUNGICYDY

Makler 250 ES 1 l 120,00

Aspik 250E 1 l 160,00

Porter 250EC 1 l 128,70 1 l 120,00

Kendo 50 EW 1 l 322,00 1 l 320,00

X met 100 SL 1 l 185,00

Flutrix 0,5 FS 500 ml 68,20

Kier 450 S.C 5 l 890,00

Ambrossio 500 S.C. 5 l 550,99 5 l 545,00

INSEKTYCYDY

Los Ovados 200SC 100 g 35,50

Delmetros 100 s.c. 1 l 183,40

ZAPRAWY i regulatory

Triter 0,5 FS 500 ml 55,80

Syrius 02WS 0,5 l 60,00 

Orius Extra 250EW 1,5 kg 95,00 

Madron 0,5 FS 500 ml 78,00

Mepik 300 SL 1 l 79,00

Regullo 500 EC 1 l 233,00
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Publikacje dostępne u doradców w Zespołach Doradców oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Kiszenie jest jednym z najstarszych sposobów utrwalania żywności przeznaczonej 

do spożycia. Polega na naturalnej fermentacji mlekowej przeprowadzanej przez bak-
terie mlekowe bez udziału powietrza. Cukry proste, zawarte w warzywach rozkłada-
ją się na kwas mlekowy będący świetnym konserwantem hamującym rozwój bakterii 
gnilnych. Zasadniczą czynnością tego procesu jest usunięcie powietrza z kiszonych 
produktów, ponieważ jest to proces beztlenowy. 

Prawidłowy przebieg kiszenia zależy od zawartości w kiszonym surowcu:
n cukrów (1-1,5%), soli od 0,8-3% wody (ok. 70%), 
n od utrzymania w początkowych dniach fermentacji temperatury 15-20°C,
n oraz usunięcia powietrza np. przez ubicie lub zalanie solanką

Najbardziej popularnymi warzywami kiszonymi w polskiej kuchni są ogórki gruntowe 
i kapusta. Jednak kisić można niemal wszystko. Tak naprawdę ogranicza nas tylko 
wyobraźnia. Smaki wiosny, lata i jesieni, zamknięte w słoiku, idealnie wzbogacą nasz 
jadłospis. Większość warzyw w wersji kiszonej dostosuje się do naszych kulinarnych 
upodobań. Można kisić cukinię, dynię, bakłażan, kalafior, seler, papry-
kę, rzodkiew, buraczki, marchew, fasolę szparagową, pomidory, cebulę, 

czosnek oraz wieloskładnikowe mieszanki warzywne. Całość dopełnia szeroka paleta dostępnych 
przypraw i ziół, których różnorodne zastosowanie diametralnie zmienia smak kiszonek, dostosowując 
je do indywidualnych upodobań smakowych.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

KISZONE WARZYWA
KLUCZEM ODPORNOŚCI CZŁOWIEKA

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, 2022 r.

Maria Kapuścińska

CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.11.2022 r.)

Nazwa środka ochrony
roślin

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

Nowe Miasto Lubawskie

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY
Huzar ACTV 5 l 720,00 5 l 720,00
Fenoxinn 110EC 1 l 160,00 1 l 148,00 1 l 150,00
Fundamentum 700 WG 0,3 kg 61,00 38 g/150 g 69/340. 38 g 70,00
Galaper 200EC 1 l 80,00 1 l/5 l 70/360. 1 l 70,00
Major 300SL 1 l 165,00 1 l 136,00
Tristar 50SG 0,3 kg 40,00
Chwastox Turbo 340 SL 5 l 290,00 5 l 291,00
Maister POWER 42,5 OD 5 l 820,00 5 l 820,00
Mustang forte 195SE 1 l 69,00 1 l 75,00 1 l 76,00
Fusilade Forte 150 EC 1 l 129,00
Puma Uniwersal 069 EW 1 l 139,00 5 l 680,00 5 l 678,00

FUNGICYDY
Ambrossio 500 S.C. 1 l 130,00 zł 1 l 130,00 1 l 129,00

Kier 450 s.c 1 l 210,00 zł

Tarcza Łan 250 EW 1 l 69,00 1 l 98,00 1 l 99,00

INSEKTYCYDY
Coragen 200 S.C. 50 ml 85,00

Mepik 300 SL 1 l 82,00 1 l 80,00 1 l 80,00

Delmetros 100 S.C. 1 l 185,00 100 ml 49,00

Mospilan 20 SP 80 g 60,00

ZAPRAWY I REGULATORY
Toprex 375SC 5 l 1560,00 5 l 1550,00
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CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (10.11.2022 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy

OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu

Żywiec wieprzowy
Strefa niebieska – 7,00 zł + VAT,

Strefa różowa – 6,80 + VAT,
Strefa czerwona – 6,60 + VAT 
– WBC kl. E – 9,30-9,50 + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa 0:

jałówki – śr. 14
buhajki – śr. 13,25

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R – 22,50

byki pow. 300 kg R – 22,00

jałówki: brak skupu
byki /HF/: 11,00-12,00 zł + VAT

byki mięsne: brak skupu

ŻYWIEC KROWY śr. 13,62 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 20,00 brak skupu

CENY SKUPU MLEKA (10.11.2022 r.)

Spółdzielnia

Cena 
w zł. 

za jedn. 
tłuszczu

Cena 
w zł. 

za jedn. 
białka

Dopłata 
w zł. 

za klasę 
Extra

Średnia 
cena 

wypłacona 
za miesiąc 

/brutto/

Dopłata
za

wielkość
dostawy

Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo 2,97   

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M. Mrągowo 2,92

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”

Oddział w Lubawie
0,11 0,10 0,10+0,05 2,83 0,10-0,22

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

za kontr użytkowości.

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (10.11.2022 r.)

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

Biskupiec    150-200 1,00-1,20

Ełk 145 110 110 100-110 0,90-1,20

Giżycko    180-250 0,80-1,50

Olecko 150 120 125 100-120 0,80-1,20

Orneta 170 170 170 1,00

Pisz    170 0,90-1,20

Szczytno    225 0,90
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Nazwa

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

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H S.Bartkowski, 
Lidzbark

„Amiga” sp. z. o.o 
Kętrzyn”

„Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec”

Roślinna Apteka Teresa Nowak
Ełk

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak
P.A.Michalak Szczytno

Chemirol Bartoszyce

Zaopatrzenie Rolnictwa i Ogrodnic-
twa „Agroplon” Bartoszyce

Agro-Małdyty sp. z.o.o

„BAY WA Nowa Wieś 
14-400 Pasłęk”

P.H.U. „Biochem” Wiesław Musiał

P.H.U Szypulski Wojciech, Kuce 9, 
13-111 Janowiec Kościelny
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CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.11.2022 r.)

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

Orka pług 4-skibowy 200/godz 300/godz. 280,00/ha

Orka 4 skiby pług obrotowy 360/godz.

Roztrząsanie obornika 225/godz.

Transport 1-przyczepa 150-200/godz 200/godz.

Transport 2-przyczepy 230/godz.

Siew kukurydzy 250/ha 180,00/ha

Najem ciągnika 210/godz.

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

Siew zbóż 210,00/ha

Wysiew nawozów 210/godz.

Rozwożenie wapna z załadunkiem 50,00/tona

Kultywator 200/godz

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 360/godz.

koszenie kosiarką rotacyjną 235/godz. 180,00/ha

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

Wypożyczenie ciągnika 125/godz. 150,00/godz

Podsiew traw siew.VERDO 320/ha 230,00/ha

Talerzowanie 200/godz. 320/godz.

Ładowarka/cyklop 200/godz. 210/godz. 160,00/godz

Koparka 250/godz.

Równarka 150/godz.

Zestaw niskopodwoziowy 200/godz.

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy) 550/godz.

Odwóz kiszonki 4 t 200/godz.

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 55 zł/szt

Zbiór zielonek 700-750/ godz. 330,00zł od przyczepy

Sieczkarnia 8 rzędowa ha+2 odwozy 1400/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa+ 2 odwozy 1400/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa godz. 1650/godz

Sieczkarnia 8 rzędowa godz. 1650/godz

Roboczogodzina warsztat 100/godz

Rębak z obsługą 200/godz

Rębak wynajem 500/godz

 Wywóz + rozrzutnik 225zł/godz

 Gnojowica 2000l 210zł/godz

 Gnojownica 4000l 245zł/godz

 Wysiew nawozu-wapno 210zł/godz
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Sekwestracja węgla walką ze zmianą klimatu?
Ślad węglowy to jeden z ekologicznych wskaźników zużycia zasobów naturalnych i wpływu na środowisko. Mówi 
nam o tym, ile dany podmiot, produkt czy nawet wydarzenie generuje gazów cieplarnianych, które przyczyniają się 
do globalnego ocieplenia. Jest on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu 
[CO2e/jedn. junkcjonalna].

mgr inż. Urszula Anculewicz
Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Wszystko, co kładziemy do sklepowych 
koszyków, a potem na nasze talerze, zosta-
ło „wyprodukowane” często z ogromnym 
kosztem dla środowiska. Jako konsumenci 
nie zwracamy uwagi na to, jaki ślad wę-
glowy pozostawia to, co jemy czy to cze-
go używamy na co dzień. Tym samym 
nie jesteśmy świadomi własnego wpływu 

na środowisko. Okazuje się jednak, że wszystko to czym ota-
czamy się pozostawia pewien odcisk na środowisku określany 
mianem śladu węglowego, który obok śladu wodnego stanowi 
element śladu środowiskowego (ekologicznego).

Ślad środowiskowy to nic innego jak wskaźnik szacujący zu-
życia zasobów naturalnych w stosunku do możliwości ich od-
tworzenia przez Ziemię. Stanowi podstawę analizy zapotrze-
bowania człowieka na zasoby naturalne biosfery. W tym wy-
padku ludzka konsumpcja zasobów naturalnych porównywa-
na jest ze zdolnością naszej planety do ich regeneracji. Ślad 
środowiskowy to szacowana liczba hektarów powierzchni lą-
du i morza potrzebna do rekompensacji zasobów zużytych na 
konsumpcję i absorpcję odpadów. Ślad mierzony jest w global-
nych hektarach (gha) na osobę.

Ślad węglowy czyli CFP (Carbon Footprint), jest tak napraw-
dę wskaźnikiem łącznej ilości gazów cieplarnianych powstałych 
podczas całego cyklu życia danego produktu – od jego pro-
jektu (czyli etapu POPRZEDZAJĄCEGO) poprzez jego eksplo-
atację (czyli na etapie ZASADNICZYM) po ostateczną utyliza-
cję (czyli do etapu NASTĘPUJĄCEGO). Ten sposób obliczenia 
wielkość emisji jest wskaźnikiem obrazującym oddziaływanie 
np. produktu na środowisko (rys.).

Źródło: https://czystapolska.pl/

Pierwszym krajem, w którym zaczęto liczyć ślad węglowy 
dla produktów, a nawet całych przedsiębiorstw, była Wielka 
Brytania. Wynikało to ze zdecydowanych przekroczeń norm 
emisji gazów cieplarnianych w tym państwie. W Polsce na li-
czenie carbon footprintu początkowo decydowały się głównie 
firmy międzynarodowe oraz takie, które w łańcuchu dostaw 
posiadały kontrahenta wymagającego określenia wielkości śla-
du węglowego. Obecnie sytuacja wygląda już znacznie lepiej 
i można zauważyć, że nawet małe i średnie przedsiębiorstwa 
próbują działać tak, by zminimalizować swój wpływ na emi-
sję gazów cieplarnianych. Co istotne, wszystkie te działania nie 
tylko mają na celu osiągnięcie efektu środowiskowego, ale tak-
że wpływają na obniżenie kosztów działalności firmy. Nie tyl-
ko przedsiębiorstwa sięgają po takie rozwiązania. Pierwszym 
miastem w Polsce, dla którego został wyliczony ślad węglowy 
jest Gdynia. W ten sposób w roku 2020 Gdynia dołącza do se-
tek miast na świecie, które w świadomy sposób inwentaryzują 
źródła emisji CO2 i stopniowo ograniczają te emisje. 

GLOBALNE OCIEPLENIE ROZPOCZYNA SIĘ NA TALERZU
Tak głosi popularne stwierdzenie o globalnym ociepleniu. 

Ile jest w tym prawdy? Okazuje się, że w pozostawianiu śla-
du węglowego produkty spożywcze nie są żadnym wyjątkiem. 
Mało tego – produkcja żywności odpowiada za aż 19 do 29 % 
globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Emisja gazów cieplarnianych często kojarzona jest z prze-
mysłem i emisją CO2 będącą skutkiem procesu spalania pa-
liw. Jednak rolnictwo a zwłaszcza te konwencjonalne także 
w znacznych ilościach zużywa energię i wytwarza określony 
ślad węglowy. W Polsce w 2018 z rolnictwa pochodziło około 
8,0% całkowitej krajowej emisji gazów cieplarnianych, plasu-
jąc sektor na drugim miejscu pod względem wielkości emisji, 
tuż za kategorią energia. 

Źródła emisji GHG w rolnictwie w Polsce można podzielić 
na sześć kategorii: fermentacja jelitowa, gleby rolne, odchody 
zwierzęce, wapnowanie, stosowanie mocznika oraz spalanie 
odpadów roślinnych. W 2018 roku za 85,8% całkowitej emisji 
GHG były odpowiedzialne gleby rolne (46,4%) oraz fermenta-
cja jelitowa zwierząt (39,4%), a z nawozami naturalnymi obej-
mowały one aż 97,0%. Udział pozostałych źródeł by minimalny. 
Za największego emitera gazów cieplarnianych w branży rol-
niczej uważa się intensywną, przemysłową hodowlę zwierząt 
– głownie bydła. Może to dziwić ale na ślad węglowy hodow-
li bydła w największym stopniu składa się emisja CO2 związa-
na z użytkowaniem gruntów a w szczególności wylesianiem 
(zastępowaniem lasów pastwiskami i polami uprawnymi pod 
produkcję paszy), pustynnieniem i degradacją gleb oraz nie-
zwykle energochłonną produkcją nawozów i środków ochrony 
roślin (znów do produkcji paszy), użyciem maszyn rolniczych, 
nawadnianiem, ogrzewaniem pomieszczeń itd. oraz z przetwa-
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rzaniem, pakowaniem, przechowywaniem i dystrybucją pro-
duktów np. mięsnych bądź mleczarskich. Hodowla zwierząt 
odpowiada nie tylko za emisję dwutlenku węgla, lecz także 
metanu – co jest efektem fermentacji pokarmu, jaka zachodzi 
w jelitach przeżuwaczy, i magazynowaniem odchodów zwie-
rzęcych – oraz za emisję tlenku azotu, która powstaje z gleb 
rolnych na skutek stosowania nawozów sztucznych i częścio-
wo ze spalania resztek roślinnych.

Produkcja roślinna jest znacznie mniej obciążająca dla środo-
wiska. Nie znaczy to jednak, że jest dla niego obojętna. Warto 
jednak pamiętać, że biorąc pod uwagę efektywność rolnictwa, 
uprawianie roślin daje zdecydowanie więcej żywności z jed-
nego hektara niż hodowla zwierząt. Dlatego też rosnąca odpo-
wiedzialność producentów żywności oraz zmieniająca się świa-
domość konsumentów wzmacnia rozwijający się nurt dążący 
do odwrócenia obecnych preferencji żywieniowych i wzorców 
konsumpcyjnych tak by stały się bardziej pro-środowiskowe. 

Jak wiadomo, Komisja PE chce aby do 2050 r. każde państwo 
członkowskie osiągnęło neutralność klimatyczną. Do osiągnię-
cia tego celu konieczne są działania w sektorach, które są odpo-
wiedzialne za emisję gazów cieplarnianych, czyli oprócz trans-
portu, budynków (ich ogrzewania i klimatyzowania) i energety-
ki. Dotknie to również rolnictwa, które będzie musiało przejść 
znaczącą transformację w kierunku rolnictwa węglowego. 

Rolnictwo węglowe to taki model produkcji rolnej, którego 
celem jest usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery i zatrzyma-
nie go w surowcach roślinnych oraz glebie, która jednym jed-
nym z najcenniejszych surowców dla cywilizacji. Rolnictwo wę-
glowe to pojemne pojęcie, dotyczące szeregu praktyk gospo-
darskich, do których należą: rolnictwo regeneratywne, perma-
kultura oraz rolnictwo organiczne. 

Do wybranych technik rolnictwa węglowego można zaliczyć:
n uprawa okrywy zielonej,
n mniejsze zużycie pestycydów,
n nawożenie gleby surowcem roślinnym pożniwnym,
n rolnictwo regeneratywne z odbudową biotopu,
n sadzenie drzew i żywopłotów,
n zmniejszenie obsady zwierząt.

Tak zwany rolnik „węglowy” może przynieść wiele korzyści 
– zmniejszyć ilość dwutlenku węgla w atmosferze, ograniczyć 
skutki zmiany klimatu i tym samym przyczynić się do lepszych 
perspektyw na przyszłość. To nie wszystko. Skutkiem „ubocz-
nym” rolnictwa węglowego są liczne korzyści ekologiczne tj. 
wzrost różnorodności biologicznej, ograniczenie oddziaływania 
człowieka na przyrodę, czy poprawa jakości wód. Zalety rolnic-
twa węglowego rozumiane w ujęciu agronomicznym to poprawa 
dobrostanu gleb i większe wysokiej jakości plony przy jednocze-
snym zmniejszeniu dawek nawozów i środków ochrony roślin. 

Pojęcie rolnictwa węglowego nie jest w Polsce ogólnie po-
wszechne, ale niedługo wiedza na ten temat zapewne wzro-
śnie. Taki sposób uprawy gleby będzie przynosił rolnikom do-
datkowe korzyści ekonomiczne w postaci dopłat rządowych 
w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej oraz sprzedaży tzw. 
kredytów węglowych. I tutaj warto przyjrzeć się idei stworze-
nia rynku emisji, która ma zachęcić do wprowadzenia rozwią-
zań ograniczających globalne ocieplenie.

Idea powstała na potrzeby ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych przez wielkich emitentów jak np. elektrownie. Jed-
nym z rozwiązań, które pozwoliłyby na zatrzymanie rozwo-
ju zmian klimatycznych są kredyty węglowe czyli certyfikaty 

uprawniające do emisji dwutlenku węgla. Dzięki nim, możli-
wa jest kompensacja emisji CO2 w celu osiągnięcia neutralno-
ści węglowej. W wielu przypadkach uprawa rolnictwa węglo-
wego kwalifikuje się do naliczania kredytów węglowych go-
spodarstwom ją prowadzącym. 

Kredyt węglowy uznaje się jako miarę sekwestracji gleby – 
procesu wychwytywania atmosferycznego dwutlenku węgla 
i magazynowania go w glebie. Każdy kredyt węglowy to jed-
na tona CO2 w atmosferze mniej, zatem jeden kredyt węglo-
wy oznacza uniknięcie lub usunięcie 1 tony dwutlenku węgla 
ze środowiska. Kredyty węglowe są powszechnie uznawanym 
instrumentem wymiany handlowej. Co najważniejsze, kredyty 
węglowe można wymieniać u podmiotów gospodarczych któ-
re chcą ograniczyć swój ślad węglowy – przekłada się to dla 
rolników na dodatkowe źródło dochodów.

Kredyty węglowe zostały już wprowadzone w wielu krajach. 
Przoduje tu USA, bo realizowane jest tam wiele rozwiązań, któ-
re zachęcają rolników do wprowadzania praktyk ograniczają-
cych zmiany klimatu i jednocześnie pozwalających zwiększyć 
ich zyski. W Polsce nie ma jeszcze regulacji pozwalających na 
to, by rolnik sam sprzedawał kredyty węglowe. Do końca ro-
ku miały zostać opracowane przepisy to regulujące. Niestety 
z uwagi na kryzys żywnościowy wywołany m.in. wojną trze-
ba będzie na te regulacje poczekać trochę dłużej. Dla uwia-
rygodnienia i bezpieczeństwa handlu kredytami węglowymi 
rolnicy potrzebują nie tyle pośredników co niezbędnych na-
rzędzi, by móc obliczyć, ile węgla zwiążą w gospodarstwie by 
móc samodzielnie sprzedawać swoją ofertę na rynku. Do obli-
czania potencjału sekwestracji CO2 potrzeba danych o wszyst-
kich praktykach w gospodarstwie, środkach produkcji, nawo-
zach, zużyciu paliwa. Dodatkowo wszystko musi być poparte 
badaniami gleby, by udowodnić, że z roku na rok zanotowano 
przyrost węgla w ziemi.

Wartość kredytów węglowych (carbon offsets) obecnie ma 
minimalną wartość z powodu zbyt dużej ilości kredytów do-
stępnych na rynku. Analizy wskazują, że jeśli rynek będzie 
budowany cierpliwie i z rozsądkiem, w najbliższej dekadzie 
czy dwóch wartość kredytów węglowych może wzrosnąć na-
wet około 50-krotnie.

Jak wskazuje powyższy tekst, znaczenie rolnictwa węglowe-
go ma szansę wzrosnąć ze względu na obecny problem klima-
tyczny. Rolnicy mogą odegrać istotną rolę w ograniczaniu skut-
ków zmian klimatu, jeśli będą wiązali dwutlenek węgla z at-
mosfery, oddając go z powrotem do gleb. Gospodarstwa rolne 
przechodząc na metody rolnictwa węglowego mogą nie tylko 
ograniczyć swój ślad węglowy ale stać się również „pochłania-
czami” dwutlenku węgla w ujęciu netto, zarabiając przy tym 
cenne kredyty węglowe. Jak się okazuję przemysł rolny może 
odegrać kluczową rolę w adaptacji do zmian klimatu.

Źródła:
- J. Zarczuk, B. Klepacki; Ślad węglowy w sektorze rolno-spożywczym 
i konsumpcji Żywności, Economics and Organization of Logistics 6 
(2), 2021, str. 73–82

- A. S. Kowalska; Jak nasza dieta wpływa na globalne ocieplenie; Po-
lityka, 20.01.2019

- https://www.valtra.pl/blog/ciagniki/znaczenierolnictwaweglowego.
html

- https://przemyslisrodowisko.pl/kredyty-weglowe-jak-unia-europejska-
ogranicza-emisje-gazow-cieplarnianych/
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Wypadki przy pracy rolniczej zdarzają się często. Na szczęście odnotowuje się trwałą tendencję spadkową w tym zakresie 
(24 008 wypadków w 2012 roku i 12 088 w 2021 roku), choć rok 2021 wyłamał się spod tej reguły w stosunku do roku po-
przedniego. W 2021 roku zgłoszono do KRUS 12 088 wypadków, czyli o 10,02% więcej niż w roku 2020. Najwięcej wypadków 
odnotowano w grupach: „upadek osób” – 4 812 poszkodowanych, „pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn 
i urządzeń” – 1 221 poszkodowanych, „uderzenie, przygniecenie, bądź pogryzienie przez zwierzęta” – 1 130 poszkodowanych.

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

Niniejszy artykuł jest ostatnim, w cyklu 
trzech poświęconych zasadom bezpiecznej 
i higienicznej pracy zmniejszającym ryzy-
ko wystąpienia rodzajów wypadków, wsku-
tek których w 2021 roku było najwięcej po-
szkodowanych.

Karmienie, pojenie, dojenie, wymiana ściółki, pielęgnacja, 
leczenie czy transport zwierząt wymagają szczególnej troski 
o zachowanie zasad bezpiecznej pracy. Relacje pomiędzy czło-
wiekiem a zwierzęciem, które charakteryzuje się sobie wła-
ściwym sposobem zachowania, wymagają od człowieka ele-
mentarnej wiedzy na temat biologicznych i środowiskowych 
uwarunkowań zachowań zwierząt gospodarskich. Ze zwie-
rzętami powinny pracować wyłącznie osoby dorosłe, zdrowe, 
trzeźwe. Ponadto powinny być to osoby opanowane (nieim-
pulsywne) i cierpliwe. 

Do zwierząt nigdy nie należy podchodzić znienacka – na-
leży wcześniej uprzedzić zwierzę swoim głosem lub odgłosem, 
np. kroków, by zwierzę nie odebrało naszego pojawienia się ja-
ko sytuacji niebezpiecznej, nietypowej. Pod żadnym pozorem nie 
wolno zbliżać się do dużych zwierząt od strony zadu. Gdy chce-
my stanąć za zwierzęciem, trzeba przeciągnąć dłonią wzdłuż je-
go boku, od szyi w kierunku zadu. Osoby na co dzień zajmują-
ce się zwierzętami nie powinny wykonywać na nich bolesnych 
zabiegów weterynaryjnych. Po takim zdarzeniu zwierzę będzie 
kojarzyć obecność danej osoby z bólem, co może wywołać u nie-
go zachowania agresywne. 

Zabiegi pielęgnacyjne (korekcja racic, korekcja kopyt, strzy-
żenie, piłowanie rogów), hodowlane lub weterynaryjne na by-
dle, jeleniowatych, kozłach i trykach powinno wykonywać się 
w specjalnych poskromach ograniczających gwałtowne ru-
chy zwierzęcia.

Wpływ na zachowanie zwierząt mają również warunki ich 
utrzymywania. Hodowca jest zobowiązany zapewnić zwierzę-
tom dobrostan, czyli takie warunki, które nie pozbawią zwie-

rzęcia komfortu behawioralnego. Niezbędne zatem jest, aby po-
mieszczenia inwentarskie były na tyle duże, by zapewniały zwie-
rzętom wygodny wypoczynek i swobodny dostęp do paszy i wo-
dy. Istotna jest właściwa wentylacja pozwalająca na wymianę po-
wietrza w budynku oraz czystość pomieszczeń inwentarskich – 
należy co najmniej raz w roku pomieszczenia wybielić wapnem 
oraz systematycznie zwalczać gryzonie, owady i szkodliwe mi-
kroorganizmy, których obecność i działania są szczególnie uciąż-
liwe dla zwierząt. Niedopuszczalne jest utrzymywanie zagrzy-
bienia na ścianach czy sufitach pomieszczeń. Uważa się, że w po-
mieszczeniach inwentarskich natężenie dźwięków nie powinno 
przekraczać 70 dB. W budynku powinna znajdować się izolatka 
dla zwierząt chorych lub agresywnych. Dla pierwszych będzie 
ona odpowiednim schronieniem przed pozostałymi zwierzęta-
mi do czasu odzyskania zdrowia, dla drugich będzie miejscem, 
w którym nie będą zagrażać swoim nietypowym, niebezpiecz-
nym zachowaniem pozostałym osobnikom.

W pomieszczeniach inwentarskich ponadto:
n powierzchnia podłogi korytarza powinna być nienasiąkliwa 

i ograniczająca poślizg,
n szerokość korytarza powinna umożliwiać stosowanie urzą-

dzeń technicznych do dowozu i dozowania pasz, zapewniać 
łatwy i bezpieczny dostęp do zwierząt oraz bezpieczne wy-
konywanie czynności związanych z ich obsługą,

n kanały odprowadzające ścieki i gnojowicę powinny być od-
powiednio zabezpieczone,

n drzwi powinny być otwierane na zewnątrz.

Ochrona zdrowia i życia rolnika – dla ograniczenia 
wypadków przy pracy rolniczej – cz. 3 „uderzenie, przygnie-
cenie, bądź pogryzienie przez zwierzęta”

Wiedza o biologicznych i środowiskowych
uwarunkowaniach zachowań zwierząt
gwarantuje ich bezpieczną obsługę.

JAK UNIKNĄĆ WYPADKU WSKUTEK 
UDERZENIA, PRZYGNIECENIA,

BĄDŹ POGRYZIENIA PRZEZ ZWIERZĘTA?

Poskrom dla bydła
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Zwierzęta powinny być prowadzone z zastosowaniem 
mocnego uwiązu. Wyprowadzane ogiery – ogłowie wędzi-
dłowe lub kolec, klacze – kantar lub ogłowie wędzidłowe. 
Knury i lochy wyprowadza się w specjalnej klatce na kół-
kach. Buhaje powyżej 12 miesiąca życia powinny być pro-
wadzone za pomocą metalowego drążka o długości ok. 1,5 
m przymocowanego do pierścienia nosowego (drążek powi-
nien być zapięty do pierścienia w czasie przebywania buha-
ja w boksie); buhaje poniżej 12 miesiąca życia powinny być 
prowadzone na uwiązie, w obecności drugiej osoby. Boksy 
powinny być skonstruowane w taki sposób, aby karmienie 
zwierząt i zakładanie uwiązów mogło odbywać się bez ko-
nieczności wchodzenia do nich, a drzwi otwierały się na ze-
wnątrz. W przypadku utrzymywania trzody chlewnej bok-
sy powinny umożliwiać:
n karmienie zwierząt spoza boksu,
n odgrodzenie prosiąt od maciory bez konieczności wchodze-

nia do boksu,
n natychmiastową ucieczkę człowieka w przypadku zagroże-

nia ze strony zwierzęcia.

Szczególnie trudną dla zwierząt sytuacją jest ich przewóz, 
którego należy dokonywać w przystosowanych do tego celu 
przyczepach. Wprowadzając zwierzę do przyczepy należy sko-
rzystać z odpowiednich ramp, pomostów lub pochylni o pod-
łożu ograniczającym poślizg, wyposażonych w zabezpiecze-
nia boczne tak, aby zwierzę nie musiało pokonywać trudnych 
różnic poziomów gruntu i środka transportu. Podczas prze-
wozu zwierząt bezwzględnie zakazane jest, aby osoby kon-
wojujące przebywały w przyczepie razem ze zwierzętami.

Przepędzanie stada bydła, koni, owiec lub kóz liczącego po-
wyżej 50 sztuk powinno być nadzorowane przez co najmniej 
dwie osoby. W przypadku zastosowania ogrodzenia elektrycz-
nego pastwisk czy wybiegów dla zwierząt powinno ono być 
oznakowane tablicami ostrzegawczymi. Wysokość ogrodzenia 
powinna być dostosowana do gatunku zwierząt, aby w ten 
sposób zapobiec uciekaniu zwierząt. Niedopuszczalny jest wy-
pas buhajów nieuwiązanych oraz w pobliżu krów. 

Obsługując owce należy przestrzegać następujących zasad:
n tak urządzić kojce, aby owce czuły się w nich swobodnie,
n umieścić kojce na pochyłym podłożu w celu lepszego drenażu,
n unikać śliskich powierzchni,
n zapewnić jak najmniejsze zapylenie powietrza,
n podczas znakowania jagniąt powinno się używać kołyski,
n osoby „łapiące” jagnięta powinny nosić rękawice ochronne,
n do unieruchamiania jagniąt również należy używać kołyski,
n nożyce, noże i zaciski do uszu należy sterylizować, a wyko-

nując przy ich pomocy zabiegi trzeba zapewnić przestrzega-
nie higieny.

Przeglądu uli powinno dokonywać się w dni pogodne, w go-
dzinach przedpołudniowych, w porze najliczniejszego oblotu 
pszczół używając odzieży ochronnej (kapelusz z siatką, szczel-
ny kombinezon, buty przylegające do spodni kombinezonu) 
i podkurzacza. Nie należy wykonywać gwałtowanych ruchów 
oraz silnie podkurzać, gdyż są to czynności szczególnie draż-
niące pszczoły. 

Spośród drobiu najbardziej agresywne wo-
bec obsługujących są gęsi oraz samce innych 
gatunków w okresach rozrodu. Zaatakować 
człowieka mogą również kury nasiadki oraz 
kury w gniazdach, z których wybiera się ja-
ja. By pracować bezpiecznie należy nosić dłu-
gie spodnie oraz bluzy z długimi rękawami. 
W przypadku obsługi drobiu hodowanego in-
tensywnie, gdzie występuje nadmierna ilość 
pyłu, wskazane jest używanie maseczek prze-
ciwpyłowych chroniących drogi oddechowe.

Pracownikom wykonującym pracę ze zwierzętami nale-
ży zapewnić:
n kryte buty, przewiewną i szczelną odzież ochronną, nakry-

cie głowy, rękawice, okulary ochronne, środki odstraszające 
kleszcze,

n dostęp do umywalki z ciepłą i zimną wodą, środek myjący do 
rąk i środek dezynfekujący do rąk oraz ręczniki jednorazowe,

n wydzielone pomieszczenie do spożywania posiłków,
n wiedzę na temat zachowań zwierząt i bezpiecznej ich obsługi.

Dbajmy o higienę osobistą – zawsze należy umyć ręce 
przed i po pracy, a także przed jedzeniem czy piciem. Unikaj-
my dotykania twarzy, oczu i ust nieumytymi rękoma. Nigdy 
nie należy używać do celów spożywczych naczyń, które kie-
dykolwiek były używane do karmienia zwierząt. Zachowując 
podstawowe zasady higieny zwiększamy szansę na niezacho-
rowanie na choroby odzwierzęce. Do pracy ze zwierzętami 
chorymi zawsze należy używać rękawic, butów gumowych 
i masek ochronnych. 

Za zwierzęta niebezpieczne uznaje się:
buhaje, ogiery, knury, tryki, kozły, konie kopiące
i gryzące, lochy z prosiętami, strusie, jeleniowate.

Pamiętajmy!!!
Zwierzę, jako istota żyjąca,

zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

(art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
[Dz.U. z 2022 r. t.j. poz. 572).

Szczególną uwagę powinniśmy skupić na zapewnieniu 
bezpieczeństwa dzieciom. Dlatego dobrym rozwiązaniem 
jest oddzielenie części mieszkalnej od miejsca pracy. Unik-
niemy wówczas wielu ryzyk, np.: poturbowania lub pogry-
zienia przez zwierzę, czy wtargnięcia dziecka pod koła ma-
szyny. Dzieci powinny mieć wyznaczone miejsce zabaw 
z dala od budynków gospodarczych, maszyn oraz szlaków 
przepędu zwierząt. Należy wytłumaczyć dzieciom jak we-
zwać pomoc w razie wypadku.

KRUS od wielu lat prowadzi kampanie prewencyjne 
poświęcone eliminacji zagrożeń występujących pod-
czas obsługi zwierząt gospodarskich.
Od 2015 roku prowadzona była kampania
„Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz”.
Obecnie ewoluowała ona w kampanię
„Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”.

Odzież ochronna do pracy z pszczołami
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Na zapleczu pomieszczeń inwentarskich powinna znajdować 
się apteczka spełniająca wymagania określone w odpowiednich 
przepisach prawnych.

Pracujący ze zwierzętami a poszkodowani w wyniku ugry-
zienia, poturbowania przez zwierzę lub zranieni przedmio-
tem zanieczyszczonym odchodami, wydalinami, wydzielina-
mi, płynami ustrojowymi lub ziemią powinni niezwłocznie 
uzyskać pomoc lekarską. 

Zapraszam do udziału w wydarzeniach organizowanych przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie, które popularyzują wiedzę nt. bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy w rolnictwie. 

Łącząc wysiłki organizacyjne i merytoryczne z OT KRUS 
w Olsztynie, proponujemy Państwu szkolenia poświęcone tej 
tematyce, udział w licznych konkursach wiedzy, w tym również 
w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP 
w Rolnictwie (eliminacje powiatowe marzec-maj 2023 r.). W mie-

siącach czerwiec-lipiec 2023 r. będziemy na polach w każdym 
powiecie – Dni Pola to też rozmowy o bezpiecznej pracy ma-
szynami.

Pozostałe formy przygotowane dla Państwa to, m.in.: pokazy ka-
libracji opryskiwaczy polowych wraz z niezbędnymi informacjami 
o bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin, pokazy dot. za-
sad przeprowadzania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

Informacje o naszych działaniach są dostępne u każdego doradcy 
gminnego, na stronie internetowej wmodr.pl oraz profilu Facebook.

Źródła:
- Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Poradnik dla rolników 
i przedsiębiorców rolnych, MRiRW, Warszawa 2021.

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierp-
nia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 
zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1692).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. 
t.j. poz. 572).

- www.krus.gov.pl.

W przeciwieństwie do wielu modnych 
słów w sferze zrównoważonego rozwo-
ju, ekologia (w branży żywności i napo-
jów) jest terminem prawnie chronionym. 
Oznacza to, że aby oznakować produkt ja-
ko ekologiczny, musi on spełniać surowe 
normy, być zarejestrowany w zatwierdzo-
nym organie kontrolnym i przechodzić 

kontrole przynajmniej raz w roku. Wytyczne te dotyczą rol-
nictwa i produkcji żywności, z naciskiem na utrzymanie zdro-
wia gleb, ekosystemów, zwierząt i ludzi. Stwierdza się, że żyw-
ność ekologiczna jest produktem systemu rolnego, w którym 
unika się stosowania sztucznych nawozów, syntetycznych pe-
stycydów, regulatorów wzrostu i dodatków do pasz dla zwie-
rząt gospodarskich. Napromienianie i stosowanie organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO) lub produktów wytwo-
rzonych z lub przy użyciu GMO jest ogólnie zakazane przez 
prawodawstwo ekologiczne.

Korzyści z żywności ekologicznej

Uważa się, że żywność ekologiczna ma wyższe wartości 
odżywcze niż konwencjonalna. Wytwarza więcej fitochemika-
liów (witamin i przeciwutleniaczy), które wzmacniają ich od-
porność na insekty i chwasty. Osoby z alergiami pokarmowy-
mi lub wrażliwe na chemikalia lub konserwanty często zauwa-
żają, że ich objawy są zmniejszone lub wyeliminowane, gdy je-
dzą wyłącznie żywność ekologiczną.

1. Żywność ekologiczna jest wolna od toksyn
Neurotoksyny mogą uszkadzać mózg i komórki nerwowe. 

Wielu komercyjnych dostawców żywności używa pestycydów 
znanych jako organofosforany do zabijania szkodników ataku-
jących owoce i warzywa. Fosforany organiczne zabijają owady, 
ale są również niezwykle szkodliwe dla ludzi i były używane 
jako toksyczny środek nerwowy podczas I wojny światowej.

2. Organiczny smak jest lepszy
Są nie tylko lepsze w smaku, ale także bardziej pożywne. 

Żywność ekologiczna zawiera więcej minerałów, witamin i in-
nych niezbędnych składników odżywczych niż żywność pro-
dukowana komercyjnie, która została poddana działaniu che-
mikaliów. Żywność ekologiczna jest często produkowana lo-
kalnie, co zapewnia dostępność świeżych produktów na rynku 
i naturalnie smakuje lepiej niż produkty, które zostały zamro-
żone, wysłane i transportowane na duże odległości.

3. Żywność ekologiczna chroni środowisko
Komercyjne rolnicze zakłady produkcyjne mają znacznie 

wyższe zużycie energii niż lokalni rolnicy, którzy do produkcji 
żywności stosują wyłącznie naturalne metody. Kupując żywność 
ekologiczną, nie tylko wspieramy drobnych rolników, ale tak-
że oszczędzamy energię i chronimy środowisko. Rolnicy ekolo-
giczni nie używają szkodliwych chemikaliów, co skutkuje mi-
nimalnym zanieczyszczeniem gleby, powietrza i wody, zapew-
niając bezpieczniejszy i zdrowszy świat dla przyszłych pokoleń.

4. Żywność ekologiczna jest bogata w przeciwutleniacze
Ekologiczne owoce i warzywa oraz zawarte w nich prze-

ciwutleniacze pomagają zapobiegać przedwczesnemu starze-

Czym jest żywność ekologiczna
i czy rzeczywiście jest lepsza?
Produkty żywności ekologicznej są dziś wszędzie. Ludzie zwracają się w stronę zdrowszych i bardziej zrównoważo-
nych opcji żywieniowych, dzięki temu żywność ekologiczna zyskuje na popularności. Czym jest żywność ekologicz-
na i czy naprawdę jest lepsza niż jedzenie konwencjonalne?

mgr inż. Joanna Bendyk 
Starszy Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
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niu się, problemom ze wzrokiem i dysfunkcjom poznawczym. 
Wybór żywności ekologicznej może prowadzić do zwiększonej 
podaży pożądanych pod względem odżywczym przeciwutle-
niaczy i zmniejszonej ekspozycji na toksyczne metale ciężkie.

5. Zakupy ekologiczne wspierają lokalnych rolników
Lokalni rolnicy są zaangażowani w dostarczanie ludziom 

wysokiej jakości produktów wolnych od chemii. Kupowanie 
żywności ekologicznej pomaga wspierać drobnych rolników, 
którzy odmawiają wymiany jakości na ilość.

6. Brak GMO
Żywność ekologiczna nie zawiera organizmów modyfiko-

wanych genetycznie. GMO są coraz powszechniejsze i nadal 
są badane pod kątem długofalowych skutków. GMO mogą 
stanowić zagrożenie dla zdrowia, powodując toksyczne skut-
ki w organizmie.

7. Żywność ekologiczna zmniejsza narażenie na hormo-
ny i antybiotyki

Gospodarstwa komercyjne, a zwłaszcza hodowcy bydła 
mlecznego, traktują zwierzęta gospodarskie zarówno anty-
biotykami, jak i hormonami, aby zwiększyć produkcję mleka 
i mięsa. Rolnicy produkujący żywność ekologiczną nie stosują 
hormonów ani antybiotyków prewencyjnie.

8. Ekologia może poprawić zdrowie serca
Zwierzęta gospodarskie karmione trawą wytwarzają zwięk-

szone ilości CLA (sprzężony kwas linolowy). CLA to zdrowy 
dla serca kwas tłuszczowy, który może wzmocnić ochronę ukła-
du sercowo-naczyniowego i znajduje się w większych ilościach 
w mleku matki oraz w mięsie zwierząt hodowanych na wol-
nym wybiegu lub bez klatek.

9. Niższe ryzyko zachorowania na raka
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) szacuje, 

że 90% fungicydów, 60% herbicydów i 30% insektycydów sto-
sowanych w rolnictwie komercyjnym może przyczynić się do 
rozwoju nowotworów u ludzi. Unikanie tych rakotwórczych 
chemikaliów może poprawić zdrowie.

10. Jedzenie produktów ekologicznych może poprawić 
ogólny stan zdrowia

Niewiele rzeczy ma większy wpływ na nasze zdrowie niż 
żywność, którą jemy. Spożywanie organicznych i eliminowa-
nie z diety chemikaliów i toksyn pozytywnie wpłynie na ogól-
ny stan zdrowia i doprowadzi do szczęśliwszego i zdrowsze-
go stylu życia.

Potencjalne wady żywności ekologicznej

Chociaż żywność ekologiczna ma wiele zalet, niekoniecznie 
zawsze jest lepsza. Wybór żywności ekologicznej może ochronić 
przed pozostałościami chemicznymi i uprawami GMO. Prze-
kąski ekologiczne są lepsze dla środowiska i nie zawierają do-
datkowych pozostałości pestycydów, ale nadal powinny być 
spożywane z umiarem, ponieważ nadal są uważane za żyw-
ność przetworzoną. Nie można również zaprzeczyć, że żyw-
ność ekologiczna ma wyższą cenę. Istnieje kilka powodów ta-
kiego stanu rzeczy: po pierwsze, proces produkcji wymaga 
większej staranności i dbałości o szczegóły. Rolnicy ekologicz-
ni odgrywają istotną rolę jako opiekunowie środowiska, a ce-
na może czasami odzwierciedlać więcej czasu, wysiłku i wie-
dzy fachowej, które poświęca się pracy z naturą przy produk-
cji żywności ekologicznej. Po drugie, jednostki certyfikujące 
pobierają opłatę, która służy między innymi do finansowania 
opracowywania standardów. 

Jak sprawdzić, czy żywność jest rzeczywiście ekologiczna?

Kupując żywność ekologiczną należy wiedzieć jak nie dać 
się nabrać. Powszechną praktyką wśród producentów są róż-
ne chwyty, które mają skłonić do zakupu „zdrowej żywności”, 
która nie zawsze jest produktem z certyfikatem. Najważniej-
sze jest obejrzenie etykiety produktu, która musi zawierać od-
powiednie elementy. Produkty, które można nazwać ekologicz-
nymi i umieścić na nich sformułowania: bio, eko, organik ja-
sno określają przepisy unijne, wdrożone również do polskiego 
prawa. Co w przypadku, jeśli kupujemy produkt niepakowa-
ny, np. marchewkę czy pomidora? Należy poprosić sprzedaw-
cę o pokazanie certyfikatu ekologicznego. Sklep, przyjmując to-
war, ma obowiązek sprawdzić go u dostawcy. Na prawidłowo 
sporządzonej etykiecie produktu ekologicznego muszą znaleźć 
się elementy dotyczące logo żywności ekologicznej, oznaczenie 
jednostki certyfikującej (nazwa oraz numer) i informacje doty-
czące pochodzenia składników.

Na jakie produkty ekologiczne powinniśmy się zdecydować?

Istnieją pewne produkty spożywcze, o których wiadomo, że 
są silnie zanieczyszczone pozostałościami pestycydów i nawo-
zów. Oznacza to, że powinniśmy spróbować wybrać opcję or-
ganiczną dla tych produktów.
q Truskawki – uważa się, że są to produkty najbardziej zanie-

czyszczone pozostałościami pestycydów na rynku.
q Szpinak – ma wysoki poziom permetryny oraz wysoki po-

ziom innych zanieczyszczeń.
q Jabłka – owoc bogaty w pozostałości pestycydów.
q Winogrona i wiśnie – uważa się, że prawie każdy owoc za-

wiera co najmniej pięć różnych pestycydów.
q Masło orzechowe – zwykle wysoko przetworzone, zawiera 

dużą ilość cukrów dodanych.
q Jedzenie dla niemowląt – uważa się, że konwencjonalne pro-

dukty spożywcze dla niemowląt mają wyższy poziom kad-
mu, który może być szkodliwy dla rozwoju nerek, a niższy 
w przypadku korzystnych składników.

Żywność ekologiczna jest pełna wartości odżywczych i jest 
wolna od szkodliwych chemikaliów. Jest lepsza dla zdrowia 
i środowiska. Produkty ekologiczne mogą pomóc w prowa-
dzeniu zdrowszego i bardziej pożywnego życia i powinny być 
wybierane, jeśli są dostępne, zamiast żywności nieekologicznej.

Źródło:
- Stadnik S.: Charakterystyka żywności produkowanej w warunkach 
rolnictwa ekologicznego

- Żywność ekologiczna w świadomości Polaków. Zeszyty naukowe nr 705
- https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/zywnosc-ekologiczna/
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Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody
(LPW) w 2022 roku na Warmii i Mazurach
Zmieniający się klimat powoduje zauważalne anomalia pogodowe, które związane są z występowaniem porywistych 
wiatrów czy nawalnych deszczy. Te niekorzystne zmiany wpływają na potęgowanie zjawiska suszy, tym samym po-
wodując duże straty w gospodarce i środowisku przyrodniczym.

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

Problem gospodarowania wodami w Pol-
sce istnieje od wielu lat. Obecny stan hy-
drologiczny naszego kraju jest niezado-
walający. Sytuacja ta jest wynikiem nie-
prawidłowo przeprowadzonych meliora-
cji, które miały miejsce w rolnictwie i le-
śnictwie, w latach powojennych. W obec-
nych czasach na polskich wsiach widocz-

na jest również monokultura. Problemy z wodą dotykają co-
raz większe obszary naszego kraju. Zauważalne są trzy rodza-
je problemów, m.in. z jednej strony zbyt mała ilość wody wy-
stępująca w niektórych regionach, z drugiej zaś strony zbyt 
duża ilość wody występująca w innych. Trzeci problem doty-
czy jakości wody czyli zanieczyszczenia zarówno wód stoją-
cych, jak i płynących.

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 tworze-
nia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), czyli tzw. sieci efek-
tywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz 
zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiej-
skich oraz łagodzenia skutków suszy na poziomie lokalnym. 

Głównym celem projektu tworzenia Lokalnych Partnerstw 
ds. Wody jest zwiększenie roli lokalnych społeczności w rozwią-
zywaniu problemów dotyczących planowania inwestycji i zarzą-
dzania wodą oraz zacieśnienie współpracy wszystkich podmio-
tów działających zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokal-
nym w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą ze szcze-
gólnym uwzględnieniem potrzeb obszarów wiejskich i rolnictwa.

Relacja z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody
w 2022 roku w województwie warmińsko-mazurskim

W miesiącach październiku i listopadzie odbył się kolejny 
cykl spotkań online prowadzonych przez Warmińsko-Ma-
zurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsz-
tynie w ramach operacji ,,Tworzenie Lokalnych Partnerstw 
ds. Wody’’ dla powiatów z województwa warmińsko-ma-
zurskiego. 

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowego Gospodarstwa Wodne-
go Wody Polskie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Izb Rolniczych, administracji publicznej, spółek wod-
nych, Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazo-
wych, jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządo-

wych; rolnicy oraz właściciele stawów rybnych, przedstawicie-
le podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mogący mieć wpływ 
na stan wód na danym terenie oraz inne podmioty zaintere-
sowane tematem.

Celem organizowanych spotkań było zwiększenie świado-
mości lokalnych społeczności w zakresie racjonalnego gospo-
darowania wodą ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
obszarów wiejskich i rolnictwa. Zakres tematyczny obejmo-
wał przedstawienie celów i założeń oraz zadań realizowanych 
w ramach niniejszej operacji. 

Podczas spotkań przedstawione zostały materiały stworzo-
ne w trakcie trwania projektu LPW w 2022 r., m.in. zaprezen-
towano materiały promujące racjonalne gospodarowanie wo-
dą w powiatach oraz wyniki badań teledetekcyjnych przepro-
wadzonych w gospodarstwach rolnych. Ponadto przedstawio-
no informacje na temat działań związanych z finansowaniem 
inwestycji w zakresie gospodarki wodnej, a także planowania 
inwestycji, zarządzania wodą oraz możliwości podjęcia współ-
pracy wszystkich podmiotów działających zarówno na szcze-
blu regionalnym, jak i lokalnym.

Prelegenci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzie-
lili informacji na temat nowych poddziałań, które pomogą do-
finansować w przyszłych latach inwestycje związane z gospo-
darowaniem wodą w naszym kraju.

Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wo-
dy Polskie przedstawili zasady korzystania z wód, w tym kwe-
stie dotyczące pozyskiwania zgód wodnoprawnych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem melioracji nawodnieniowych i od-
wodnieniowych obecnych na terenach rolniczych oraz zgód 
wodnoprawnych. 

Eksperci z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego omówi-
li założenia Wieloletnich Planów Działania LPW oraz kwestie 
środowiskowe w zakresie rewitalizacji zeutrofizowanych zbior-
ników na terenach rolnych. Podczas dyskusji poruszono tema-
ty związane z funkcjonowaniem spółek wodnych oraz dota-
cjami przeznaczonymi na utrzymywanie wód i urządzeń me-
lioracji wodnych w przyszłych latach. 

Przeprowadzone spotkania wskazały, iż każdy z powiatów 
cechuje się odmienną specyfikacją, pod względem zgłaszanych 
problemów oraz oczekiwań inwestycyjnych. Poznane proble-
my oraz sugestie zostaną przeanalizowane, tak by w efekcie 
wypracować rekomendacje i właściwe rozwiązania. Wszystkie 
pozyskane informacji na temat konkretnych potrzeb inwesty-
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cyjnych oraz aktualne informacje w zakresie zarządzania wo-
dą w rolnictwie zostaną przedstawione Ministerstwu Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. 

Lokalne Partnerstwa ds. Wody mają przyczynić się do po-
znania zasobów wodnych regionu oraz oszacowania potrzeb 
związanych z wodą wykorzystywaną na cele produkcyjne i by-
towe. Ważnym aspektem jest również zwiększenie świadomo-
ści oraz aktywizacja rolników i mieszkańców obszarów wiej-
skich do racjonalnego zarządzania wodą w rolnictwie i na ob-

szarach wiejskich. W efekcie powstanie lokalnych partnerstw 
zainicjuje proces poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, pro-
gramów oraz metod gospodarowania wodą w rolnictwie, które 
pozwolą nam wykorzystać wodę w sposób racjonalny.

Zachęcam do odwiedzania strony Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie https://
wmodr.pl/, na której sukcesywnie zamieszczane są materiały do-
tyczące projektu LPW oraz filmy promujące dobre praktyki go-
spodarowania wodą na Warmii i Mazurach.

Realizując założenia operacji pn. „Wsparcie dla Tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody”,
zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium podsumowującym tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody

w 2022 r., w województwie warmińsko-mazurskim.

Spotkanie odbędzie się dnia 15 grudnia 2022 r., w godzinach 9:00-13:00. Webinarium skierowane jest do przedstawicieli administracji 
publicznej, producentów rolnych, przedstawicieli doradztwa rolniczego, nauki i samorządu rolniczego oraz przedsiębiorców, organizacji 
działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska, jak również lokalnych liderów. Więcej informacji na temat 
realizowanej operacji na stronie https://wmodr.pl/ oraz https://www.facebook.com/wmodr.olsztyn.

W temacie tworzenia partnerstw zapraszamy do kontaktu z wojewódzkim koordynatorem ds. LPW panem Pawłem Urbanowiczem, 
tel. 665 895 606; e-mail: p.urbanowicz@w-modr.pl.

Bardzo często za 
przyczynę niepo-
wodzenia w hodow-
li pszczelarze uwa-
żają złą pogodę, nie-
odpowiednie pożyt-
ki, popełniane błę-
dy hodowlane, nie 

zwracają zaś uwagi na choroby pszczół. 
Tymczasem dobre wyniki w użytkowa-
niu pszczół w postaci obfitego zbioru 
produktów pszczelich są w dużym stop-
niu uzależnione od stanu zdrowia ro-
dzin pszczelich i warunków higienicz-
nych w pasiece.

Jednak choroba może wystąpić w każ-
dej pasiece, zarówno wzorowo prowa-
dzonej, jak i zaniedbanej. Rzadko zna-
ne choroby pszczół dorosłych czy czer-
wiu kończą się samowyleczeniem, a po-
zostawione bez opieki człowieka pszczo-
ły giną. Tylko trafne i szybkie rozpozna-
nie choroby oraz zastosowanie właści-
wego leczenia mogą uchronić pasiekę 
przed wyniszczeniem. W 1980 roku do-
tarła do Polski niezwykle groźna choroba 
pszczół warroza. Pasożyt Varroa destruc-

tor wywołuje schorzenie pszczół doro-
słych i ich form rozwojowych, powodując 
duże straty w pasiekach. W 3 roku inwa-
zji może on doprowadzić do ich całkowi-
tego zniszczenia. Pasożyt jest jednocze-
śnie roznosicielem innych chorób bakte-
ryjnych i wirusowych pszczół. Osłabione 
rodziny pszczele są również atakowane 
przez wiele innych szkodników pasiek.

Każdy pszczelarz, a szczególnie 
początkujący, powinien zapoznać się 
z najczęściej występującymi choroba-
mi pszczół i czerwiu. Ułatwi to walkę 
z nimi, przyczyni się do skutecznego 
i właściwego stosowania leków i środ-
ków chemicznych do dezynfekcji. Prze-
strzeganie podstawowych zasad higieny 
w pasiece pozwala bardzo często zapo-
biec chorobie i uniknąć strat w produk-
tach pszczelich i sprzęcie pasiecznym. 
Chorobom znacznie łatwiej jest zapobie-
gać niż je leczyć. Zapobieganie wyma-
ga mniejszych nakładów pracy, często 
sprowadza się do pewnych rygorów ho-
dowlanych i sanitarnych w pasiece. Le-
czenie pszczół wiąże się zawsze ze stra-
tami w zbiorach miodu i wosku, wyma-
ga nakładów finansowych, jest praco-
chłonne i uciążliwe. Postępowanie hi-
gieniczne czyli bioasekuracja w pasiece 
obejmuje: pasieczysko, wodopoje, ule, 
materiał hodowlany (pszczoły i matki), 
pracownię pasieczną, sprzęt pasieczny 
i odzież ochronną. Nieodzownym za-
biegiem są coroczne oględziny i bada-
nie pasieki.

Higiena pasieki
Rola pszczół wzrasta coraz bardziej we współczesnym rolnictwie, wraz z jego uprzemysłowieniem i chemizacją, zaś 
likwidacja nieużytków zmniejsza liczbę dzikich owadów zapylających. Pszczoła miodna (Apis mellifica L) jest jedy-
nym owadem zapylającym, którego pracą człowiek potrafi kierować, uzyskując jednocześnie niczym niezastąpione 
produkty, jak miód, wosk, kit pszczeli i pyłek kwiatowy.

Sylwia Zubek 
Doradca Zespołu Doradców w Kętrzynie
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Pasieczysko (teren, na którym usta-
wia się ule z pszczołami). Na pasieczy-
sko wybieramy miejsce oddalone od dróg 
publicznych, ścieków i zakładów prze-
mysłowych. Pasieka powinna być usy-
tuowana możliwie blisko dobrych po-
żytków (rośliny uprawne, dziko rosnące, 
drzewa, krzewy z których pszczoły po-
bierają wziątek, tj. nektar i pyłek do pro-
dukcji miodu i rozwoju czerwiu), na te-
renie zacisznym, suchym i umiarkowanie 
nasłonecznionym. Pasieczysko powinno 
być zabezpieczone ogrodzeniem i okolo-
ne krzewami lub żywopłotem, by pasie-
ka była niedostępna dla osób postron-
nych i zwierząt.

Wodopoje. Zaopatrzenie pszczół 
w wodę jest konieczne. Poidło w pasie-
ce powinno mieć zawsze czystą, a naj-
lepiej bieżącą wodę. Musi znajdować się 
pod daszkiem, by ewentualnie przelatu-
jące pszczoły nie zanieczyszczały wody. 
Poidła ustawia się w nasłonecznionym 
miejscu pasieczyska. W przypadku braku 
poideł w pasiece pszczoły pobierają wo-
dę z przypadkowych zbiorników (kału-
że, gnojówki), co może być źródłem za-
każenia chorobą. 

Ule. Rozstawienie uli na pasieczy-
sku w jak największej od siebie odległo-
ści zapobiega błądzeniu pszczół i prze-
noszeniu chorób. Daszek przykrywają-
cy ul musi być szczelny, najlepiej po-
kryty blachą lub papą. Ściany powin-
ny być również szczelne, pomalowane 
na zewnątrz jasną farbą olejną. Ule na-
leży ustawiać na mocnych nie chwiej-
nych stojakach.

Tylko ule szczelne, dobrze ocieplone, 
z odpowiednio ustawionym gniazdem 
i wylotem zapewniają rodzinie pszczelej 
rozwój, pomagają w utrzymaniu właści-
wej temperatury, wilgotności i mikrokli-
matu. W małych pasiekach konieczne jest 
posiadanie przynajmniej jednego nie za-
siedlonego ula awaryjnego. Ul ten powi-

nien być zawsze oczyszczony i odkażo-
ny, stać ze szczelnie zamkniętym dasz-
kiem i wylotem.

Materiał hodowlany. Nabywając ro-
dziny pszczele i matki, należy mieć do-
kładne rozpoznanie stanu zdrowotne-
go pasieki, z której je kupujemy. Mat-
ki pszczele nabywamy tylko z pasiek 
uznanych za zarodowe lub reproduk-
cyjne. Przypadkowo schwytane ro-
je niewiadomego pochodzenia nie po-
winny być wprowadzane na teren pa-
sieki. Należy je zasiedlić w ulu, któ-
ry ustawiamy w pewnej odległości od 
pasieki i obserwujemy przez pierwszy 
sezon hodowlany. Jeśli praca i rozwój 
pszczół przebiegają normalnie, dopiero 
wtedy rodzinę można wprowadzić na 
teren pasieki. Nie należy też nigdy łą-
czyć pozostałych pszczół z rodzin cho-
rych ze zdrowymi. 

Zaopatrzenie rodzin pszczelich w po-
karm w okresach bezpożytkowych (czas, 
w którym nie kwitną rośliny miododaj-
ne) i na okres zimy jest rzeczą niezmier-
nie ważną. Od ilości i jakości pokar-
mu zależy stan zdrowia rodzin pszcze-
lich w czasie zimy oraz ich rozwój na 
przedwiośniu. Podawany cukier musi 
być pełnowartościowy. Nie należy po-

dawać zmiotek cukrowych, które mo-
gą być zanieczyszczone środkami che-
micznymi lub innymi substancjami. Na-
leży również kontrolować zapasy pyłku 
na plastrach.

Pracowania pasieczna – pomieszcze-
nie służące jako magazyn i miejsce do 
wykonania różnych prac pszczelarskich; 
musi mieć zamykane okna, drzwi i ścia-
ny bez szpar, aby uniemożliwiać dostęp 
obcym pszczołom, osom i innym szkod-
nikom. Wyposażenie pracowni, jak np. 
stół, półki na plastry i sprzęt, musi być 
utrzymywane w czystości i porządku.

Odbudowane ramki należy trzymać 
w suchym i przewiewnym miejscu, tj. 
w skrzyniach, szafach lub na regałach. 
Ramki powinny być oddzielone od sie-
bie arkuszem papieru. Plastry po spa-
dłych pszczołach należy przetrzymy-
wać w oddzielnych, szczelnych opako-
waniach, a najlepiej niezwłocznie wy-
mienić na węzę lub przetopić na wosk. 
Węzę powinno się nabywać w sklepach 
pszczelarskich, gdyż tylko wówczas ma 
się pewność, że pochodzi ona z wytwór-
ni, które w procesie technologicznym 
poddają wosk odpowiedniemu odkaże-
niu (sterylizacji).

Odzież ochronną, w której pracuję się 
w pasiece, jak fartuch, płaszcz czy kom-
binezon oraz kapelusz pszczelarski, okre-
sowo poddajemy odkażeniu poprzez wy-
pranie w dostępnych środkach piorących.

Corocznym zabiegiem higienicznym 
w pasiece są dokładne jej oględziny na 
przedwiośniu, przegląd zdrowotny każ-
dej rodziny i pobieranie prób pszczół do 
badań laboratoryjnych w kierunku chorób.

Źródło:
- Krystyna Szymanowska-Bielawska „War-
roza i inne choroby pszczół”
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mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Dwunasty i ostatni miesiąc w roku. 
Pierwszy zimowy, podczas którego 
dochodzi do przesilenia. Bogaty w hi-
storyczne i świąteczne wydarzenia. 
W grudniu panują najkrótsze dni. Ja-
kie jeszcze ciekawostki skrywa gru-
dzień?

Nazwa grudzień wywodzi się ze słowa „gruda”, w rozumieniu 
zbitej, zamarzniętej ziemi lub też grudkowatej formy zamarznięte-
go śniegu czy lodu. Wcześniej ostatni miesiąc nazywano prosień 
lub prosiniec. Nazwa wzięła się od światła, jaśnienia. Pochodne 
nazwy pozostały we współczesnych nazwach miesiąca w języ-
ku czeskim prosinec i chorwackim prosinac. W większości języ-
ków europejskich dwunasty miesiąc brzmi tak jak w języku łaciń-
skim – „dziesiąty miesiąc” – Anglia December, Niemcy Dezember. 

W grudniu rozpoczyna się kalendarzowa zima. Data kalen-
darzowej zimy przypada niezmiennie 22 grudnia. W tym ro-
ku będzie to czwartek. Natomiast początek astronomicznej zi-
my wypada 21 grudnia, czyli dzień przed rozpoczęciem kalen-
darzowej. Moment ten nazywany jest przesileniem zimowym. 
Dzień, w którym następuje przesilenie zimowe, a zarazem roz-
poczyna się astronomiczna zima, jest najkrótszym dniem w ro-
ku. Później każdy kolejny dzień zacznie się wydłużać, a noce 
będą coraz krótsze. 

A co dzieje się w przyrodzie? Roślinnym symbolem grudnia 
jest choinka – świerk, ale ostatnio również różne odmiany jodły, 
a także sosna. Grudzień jest dobrym okresem na zrywanie je-
mioły, do świątecznego wystroju domu, ale również w celach 
leczniczych, ponieważ ma właściwości moczopędne, obniżają-
ce ciśnienie tętnicze krwi, działa również uspokajająco. Na tor-
fowiskach ciągle można zbierać żurawinę. 

Niektóre zwierzęta ograniczają aktywność, a niedźwiedzie, 
świstaki, borsuki, nietoperze i gryzonie pogrążają się w śnie. 
Niedźwiedzie zasypiają w rozpadlinach skalnych, które wcze-
śniej ścielą mchem i liśćmi. Samice podczas snu zimowego ro-
dzą młode. Natomiast u dzików zaczyna się okres rozrodu, czy-
li huczka. Większość aktywnych zimą ssaków przybiera zimo-
wą szatę - sierść staje się jaśniejsza, aby łatwiej było zlać się 
z otoczeniem.

W grudniu jest zwykle niższy wskaźnik urodzeń niż w pozo-
stałych miesiącach roku, ale za to osoby urodzone w tym mie-

siącu wykazują większe prawdopodobieństwo dożycia stu lat, 
są najlepszymi uczniami i najczęściej zostają lekarzami i sto-
matologami.

W grudniu wypadają ważne rocznice historyczne. Oto kil-
ka z nich.
n 18 grudnia 1529 roku wybrano Zygmunta II Augusta na kró-

la Polski. Była to elekcja vivente rege, dokonana jeszcze za 
życia aktualnie panującego Zygmunta Starego. 

n 6 grudnia 1656 roku w Radnot na Węgrzech został zawar-
ty układ o rozbiorze Polski. Przystąpiły do niego: Szwecja, 
Brandenburgia, Siedmiogród, kozacy oraz przedstawiciele 
księcia Bogusława Radziwiłła. Wszystko to działo się pod-
czas tzw. potopu szwedzkiego, upamiętnionego na kartach 
powieści Sienkiewicza. 

n 10 grudnia 1911 roku Maria Skłodowska-Curie odebrała Na-
grodę Nobla w dziedzinie chemii. Uzyskała ją samodzielnie, 
za odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i bada-
nie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwór-
czych.

n 27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie.
n 9 grudnia 1922 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało na 

prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Był on pierwszym pre-
zydentem II Rzeczpospolitej.

n 11 grudnia 1941 r. Polska wypowiedziała wojnę Japonii. Akt 
ten wiązał się z decyzją Wielkiej Brytanii, która stanęła do 
walki u boku Stanów Zjednoczonych. Japonia była jedy-
nym krajem, któremu Polska (po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r.) wypowiedziała wojnę. Japończycy formalnie nie 
przyjęli polskiej deklaracji, argumentując, że była ona narzu-
cona przez Brytyjczyków.

n 3 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzony został stan wo-
jenny na mocy podjętej niejednogłośnie uchwały Rady Pań-
stwa z dnia poprzedniego.

n 20 grudnia 1991 roku Polska została podłączona do Interne-
tu. Dla „Ciekawostek” to rocznica wiążąca, bowiem dzięki te-
mu wydarzeniu piszemy dla Państwa różnorodne ciekawostki.

Źródła:
- www.ciekawostkihistoryczne,pl;
- www.historia.org.pl;
- www.kobieceinspiracje.pl;
- www.paczka-wiedzy.pl;
- www.wikipedia.pl
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Według założeń 
Planu Strategiczne-
go dla Wspólnej Po-
lityki Rolnej 2023-
2027 rolnicy będą 
mogli dobrowolnie 
stosować dodatko-
we praktyki prośro-

dowiskowe, wykraczające poza wymogi 
obowiązkowe. Płatność będzie przyzna-
wana do powierzchni, na której realizo-
wana jest praktyka.

Środki na płatności
Na płatności bezpośrednie w latach 

2023-2027 dostępny budżet wynosi 17,33 
mld euro, w tym na ekoschematy plano-
wana do wydatkowania kwota wynosi 
4,33 mld euro, co stanowi 25% koperty fi-
nansowej płatności bezpośrednich.

Praktyki w ramach ekoschematów
W Planie Strategicznych nowej WPR 

zostały wyróżnione w następujące eko-
schematy:
1. Obszary z roślinami miododajnymi

Wymagania w ramach interwencji:
n utworzenie obszaru z roślinami miodo-

dajnymi przez wysiew mieszanki skła-
dającej się z co najmniej dwóch gatun-
ków roślin miododajnych z określonej 
listy, która nie obejmuje obcych gatun-
ków inwazyjnych;

n zakaz wypasu i koszenia w terminie 
do dnia 31 sierpnia;

n zakaz stosowania środków ochrony ro-
ślin.

2. Rolnictwo węglowe i zarządzanie 
składnikami odżywczymi:

q Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą 
zwierząt
Wymagania w ramach interwencji:

n obsada zwierząt trawożernych w gospo-
darstwie wynosi co najmniej 0,3 DJP/ 1 
ha TUZ i maksymalnie 2 DJP/1 ha TUZ 
w okresie wegetacyjnym roślin;

n zakaz przeorywania TUZ w okresie re-
alizacji ekoschematu.

q Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe
Wymagania w ramach interwencji:

n utrzymywanie roślin w postaci:
n wsiewek roślin bobowatych drobnona-

siennych lub ich mieszanek w uprawę 
główną lub

n międzyplonów ozimych w formie mie-
szanek utworzonych z co najmniej 2 ga-
tunków roślin wysianych w terminie 
do 1 października i utrzymywanych, 
co najmniej do 15 lutego następnego 
roku.
W okresie utrzymania międzyplonu 

ozimego dopuszcza się jego mulczowa-
nie, jednak nie wcześniej niż po 15 li-
stopada.
n zakaz stosowania środków ochrony ro-

ślin:
n w międzyplonach ozimych – przez ca-

ły okres ich utrzymania,
n w przypadku wsiewek – od momentu 

zbioru uprawy głównej przez co naj-
mniej 8 tygodni lub do momentu wy-
siewu kolejnej uprawy.

q Opracowanie i przestrzeganie planu na-
wożenia – wariant podstawowy i wariant 
z wapnowaniem
Wymagania w ramach interwencji:

n wariant podstawowy – opracowanie 
i przestrzeganie planu nawozowego do 
powierzchni gruntów ornych i TUZ 
w gospodarstwie, opartego na bilan-
sie azotu oraz chemicznej analizie gle-
by, określającego dawki składników po-
karmowych; 

n wariant z wapnowaniem – obejmuje 
opisany wyżej zakres podstawowy roz-
szerzony o zastosowanie wapnowania, 
którego potrzeba wynika z przeprowa-
dzonych w ramach wariantu podstawo-
wego badań gleby, przy czym wspar-
cie do wapnowania przysługuje do po-
wierzchni gruntów w gospodarstwie 
o pH poniżej lub równej 5,5, na których 
wykonywany jest zabieg wapnowania. 
Wsparcie w zakresie wapnowania przysłu-

guje nie częściej niż raz na 4 lata. 
q Zróżnicowana struktura upraw

Wymagania w ramach interwencji:

Uprawa co najmniej 3 różnych upraw 
na gruntach ornych w gospodarstwie, 
przy czym:
n udział głównej uprawy w strukturze 

zasiewów nie przekracza 65% i udział 
najmniejszej uprawy, nie może być 
mniejszy niż 10%;

n co najmniej 20% w strukturze zasie-
wów stanowią uprawy gatunków ro-
ślin mających pozytywny wpływ na bi-
lans glebowej materii organicznej (m.in. 
bobowate) oraz

n udział zbóż i rzepaku łącznie nie prze-
kracza 65% oraz

n udział upraw mających ujemny wpływ 
na bilans materii organicznej (m.in.: 
okopowe) nie przekracza 30%.

q Wymieszanie obornika na gruntach ornych 
w ciągu 12 godzin od aplikacji
Wymagania w ramach interwencji:

n wymieszanie określonej ilości oborni-
ka z glebą maksymalnie w ciągu 12 go-
dzin od aplikacji na gruncie ornym;

n potwierdzenie realizacji tej praktyki 
za pomocą tzw. zdjęcia geotagowane-
go przy wykorzystaniu aplikacji udo-
stępnionej przez ARiMR.

q Stosowanie płynnych nawozów natural-
nych innymi metodami niż rozbryzgowo
Wymagania w ramach interwencji:

n stosowanie określonej ilości płynnych 
nawozów naturalnych na gruntach or-
nych i TUZ innymi metodami niż roz-
bryzgowo, tj. w formie aplikacji dogle-
bowej.

q Uproszczone systemy uprawy
Wymagania w ramach interwencji:
Na gruntach ornych uprawa roślin pro-

wadzona jest w formie uprawy konser-
wującej bezorkowej lub uprawy pasowej, 
przy czym:
n zabiegi uprawowe wykonywane są 

z odstąpieniem od uprawy płuż-
nej w zespole uprawek pożniwnych 
i przedsiewnych,

n po zbiorze uprawy pozostawia się na 
polu całość resztek pożniwnych w for-
mie mulczu.
Praktyka nie obejmuje uprawy zerowej.

Ekoschematy – nowe płatności w ramach
płatności bezpośrednich w 2023 r.
W ramach płatności bezpośrednich stworzono nowe płatności, dzięki którym rolnicy będą chętniej realizować prak-
tyki korzystne dla środowiska i klimatu oraz dobrostanu zwierząt, ukierunkowując wsparcie na przejście na bardziej 
zrównoważone i przyjazne środowisku rolnictwo oraz praktyki w zakresie dobrostanu zwierząt.

mgr inż. Aleksandra Szwacka-Skiendziul 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
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q Wymieszanie słomy z glebą
Wymagania w ramach interwencji:
n rozdrobnienie i wymieszanie całej sło-

my z glebą lub jej przyoranie po zbiorze 
plonu głównego na gruntach ornych.

3. Retencjonowanie wody na trwałych 
użytkach zielonych
Wymagania w ramach interwencji:
Warunkiem uzyskania płatności w da-

nym roku jest wystąpienie zalania lub 
podtopienia na trwałych użytkach zielo-
nych, w okresie między 1 maja a 30 wrze-
śnia, przez okres co najmniej 12 następu-
jących po sobie dni.

Wsparcie będzie dotyczyło gospo-
darstw realizujących równolegle na da-
nym obszarze zobowiązania w ramach:
n wybranych wariantów pakietów przy-

rodniczych związanych z zachowa-
niem cennych siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk zagrożonych gatunków pta-
ków w ramach Działania rolno-środo-
wiskowo-klimatycznego PROW 2014-
2020: Pakietu 4. Cenne siedliska i za-
grożone gatunki ptaków na obszarach 

Natura 2000 (poza wariantem 4.3. Mu-
rawy) lub Pakietu 5. Cenne siedliska 
poza obszarami Natura 2000 (poza wa-
riantem 5.3. Murawy) oraz analogicz-
nych zobowiązań rolno-środowiskowo-
-klimatycznych w ramach Planu Strate-
gicznego 2023-2027, lub

n ekoschematu Rolnictwo węglowe i za-
rządzanie składnikami odżywczymi 
w zakresie praktyki Ekstensywne użyt-
kowanie TUZ z obsadą zwierząt lub 
interwencji Ekstensywne użytkowa-
nie łąk i pastwisk na obszarach Natu-
ra 2000 lub

n interwencji Rolnictwo ekologicz-
ne i działania Rolnictwo ekologiczne 
PROW 2014-2020.

4. Dobrostan zwierząt
Interwencja obejmuje następujące zwie-

rzęta gospodarskie:
n świnie (lochy i tuczniki),
n bydło (krowy i opasy),
n owce,
n kury nioski, 
n kurczęta brojlery,

n indyki utrzymywane z przeznaczeniem 
na produkcję mięsa,

n konie,
n kozy.

5. Prowadzenie produkcji roślinnej 
w systemie Integrowanej Produkcji 
Roślin
Wymagania w ramach interwencji:

n posiadanie w danym roku certyfikatu 
krajowego systemu jakości – Integro-
wana Produkcja Roślin, poświadczają-
cego uprawę roślin zgodnie z metody-
kami integrowanej produkcji roślin;

n zachowanie w danym roku kalendarzo-
wym, wszystkich posiadanych w gospo-
darstwie trwałych użytków zielonych.

6. Biologiczna ochrona upraw
Wymagania w ramach interwencji:

n zastosowanie zabiegu ochrony roślin na 
określonej uprawie z wykorzystaniem 
biologicznej ochrony roślin przy uży-
ciu preparatów mikrobiologicznych (tj. 
zawierających grzyby, bakterie, wirusy) 
zgodnie z etykietą danego środka.

Łączenie ekoschematów na tej samej działce

Interwencja
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Ekstensywne użytkowanie TUZ N x N T N N T N N W N N
Międzyplony ozime
/ Wsiewki śródplon. N N x T T N N N N N N T

Opracowanie i przestrzeganie
planu nawożenia (GO i TUZ) N T T x T T T T T T N T

Zróżnicowana struktura upraw T* N T T x T T T T N T T

Wymieszanie obornika
na gruntach ornych

w ciągu 12 godzin od aplikacji
N N N T T x N N N N T T

Stosowanie płynnych nawozów
naturalnych innymi metodami
niż rozbryzgowo (GO i TUZ)

N T N T T N x T N N T T

Uproszczone systemy uprawy N N N T T N T x N N T T

Wymieszanie słomy z glebą N N N T T N N N x N T T

Retencjonowanie wody na TUZ N W N T N N N N N x N N

Prowadzenie prod. rośl. w systemie IPR N N N N T T T T T N x N

Biologiczna ochrona upraw N N T T T T T T T N N x

Legenda:
T - tak, można łączyć te interwencje na jednej działce rolnej;
T* - tak, można łączyć te interwencje na jednej działce, lecz nie mogą stanowić jednej z trzech (w przypadku ekoschematu Zróżnicowana struktura upraw) lub 
  czterech (w przypadku zobowiązania RŚK Rolnictwo zrównoważone) wymaganych upraw;
N - nie, nie ma możliwości ubiegania się o te interwencje w odniesieniu do jednej działki rolnej;
W - uczestnictwo w co najmniej jednej z oznaczonych symbolem „W” interwencji stanowi warunek ubiegania się o ekoschemat Retencjonowanie wody na TUZ.
W przypadku równoczesnej realizacji w gospodarstwie ekoschematu Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin i zobowiązań rol-
nośrodowiskowo-klimatycznych na TUZ w ramach PS i PROW 2014-2020, płatność za IP do TUZ objętych zobowiązaniami RŚK nie przysługuje.
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BYDŁO OPASOWE (mieszańcowe) listopad 2022

Wyszczególnienie J.m. Cena Ilość Wartość (zł)

Wartość produkcji
Żywiec wołowy kg 12,10 600,00 7 260,00
Płatność do bydła  363,16 1,00 363,16

Wartość produkcji ogółem    7 623,16

Pasze z zakupu     
Mieszanka mineralna kg 4,74 6,00 28,44
Śruta rzepakowa poekstrakcyjna dt 260,00 5,00 1 300,00

Razem pasze z zakupu    1 328,44
Pasze własne     

Pasze potencjalnie towarowe     
Śruta jęczmienna dt 150,00 7,00 1 050,00
Pasze nietowarowe     
Siano łąkowe dt 50,00 5,00 250,00
Sianokiszonka z traw podwiędniętych dt 24,00 85,00 2 040,00
Słoma jęczmienna dt 27,00 7,00 189,00

Razem pasze własne    3 529,00
Inne koszty bezpośrednie     

Wartość cielęcia kg 13,24 150,00 1 986,00
Usługi weterynaryjne  70,00 1,00 70,00

Razem inne koszty bezpośrednie   2 056,00

Koszty bezpośrednie    6 913,44
Nadwyżka bezpośrednia    709,72

Koszty utrzymania budynków 8,00%  791,01
Czynsze, odsetki, najem 5,00%  395,51
Koszty pośrednie    898,75
Koszty całkowite    7 812,19
Koszt produkcji 1 kg    13,02
Wskaźnik opłacalności produkcji  %  97,58
Dochód rolniczy    -189,03 

W poniższej kalkulacji przedstawione są koszty związane z produkcją żywca wołowego. Wzrosły ceny 
pasz, koszty utrzymania budynków oraz pozostałe koszty ogólnogospodarcze. Wzrosła cena sprzedaży 
żywca wołowego w porównaniu do 2021 roku. Stawka płatności do bydła w roku 2022 wyniosła 363,16 zł. 
Zamieszczone na podstawie uśrednionych wyliczeń kalkulacje mają charakter poglądowy. Mogą służyć je-
dynie jako materiał pomocniczy do sporządzania określonych wyliczeń. Należy pamiętać, iż przyjęte para-
metry mogą się zmieniać w zależności od gospodarstwa.

Kalkulacje rolnicze (listopad 2022)
W tym miesiącu Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym sporządził kalkulacje dochodu rolniczego 
z produkcji żywca wołowego na przykładzie bydła opasowego.

mgr inż. Barbara Mieczkowska 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
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Zużycie nawozów mineralnych i wapniowych na 1 ha
użytków rolnych

Liczba gospodarstw rolnych
     stan w dniu 1 czerwca 2020 r.
Gospodarstwa rolne stosujące nawozy
     w roku gospodarczym 2019/2020

42 606

23 575mineralne lub wapniowe
20 041mineralne: azotowe
1 262mineralne: fosforowe
1 424mineralne: potasowe

13 421mineralne: wieloskładnikowe
6 368wapniowe

19 868naturalne
18 043obornik

1 454pomiot ptasi

3 207gnojówkę

3 393gnojowicę

Zużycie nawozów mineralnych i wapniowych

Azotowe Fosforowe Potasowe Wapniowe

67,5 68,9

20,617,6 21,1
26,3

42,0

90,8

Zużycie nawozów naturalnych

Obornik
i pomiot ptasi

Gnojówka Gnojowica

azotowe fosforowe potasowe
Nawozy

wapniowe

rok gospodarczy 2009/2010
ogółem

Nawozy mineralne

67,5 20,6 21,1 42,0109,1

64,2 16,4 24,5 84,6105,1
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Powszechny Spis Rolny (PSR) został przeprowadzony na terytorium Polski w okresie od 1 września do 30 listo-
pada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spisem rolnym, jako badaniem pełnym, zostały objęte 
gospodarstwa rolne, których użytkownikami były osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne) oraz osoby prawne  
i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
 

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020
w województwie warmińsko-mazurskim

Nawożenie nawozami mineralnymi, wapniowymi i naturalnymi

Zużycie nawozów mineralnych, łącznie azotowych, fosforowych 
i potasowych (w przeliczeniu na czysty składnik NPK), wyniosło 
112,8 tys. ton, tj. o 3,5 tys. ton więcej niż w analogicznym okresie 
2009/2010.

W badanym okresie 2019/2020 zużycie nawozów mineralnych 
w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosło 105,1 kg (w Pol-
sce 130,5 kg) i w porównaniu z okresem 2009/2010 było o 4,0 kg 
mniejsze (w Polsce wzrost o 11,3 kg). Zużycie nawozów wapnio-
wych na 1 ha użytków rolnych wzrosło dwukrotnie i wyniosło 
84,6 kg (w Polsce 89,6).

Oprócz nawozów mineralnych i wapniowych gospodarstwa 
rolne stosowały również nawozy naturalne: obornik, gnojów-
kę, gnojowicę i pomiot ptasi.

W okresie od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. w gospo-
darstwach rolnych województwa warmińsko-mazurskiego zuży-
to 2 379,0 tys. ton obornika oraz pomiotu ptasiego. Było to o 8,6 
tys. ton, tj. o 0,4% mniej niż w analogicznym okresie 2009/2010. 
Zmniejszyło się również zużycie gnojówki o 252,2 tys m3, tj. 
o 31,7%. W nawożeniu upraw zwiększeniu uległo wykorzysta-
nie gnojowicy. Jej zużycie wzrosło o 539,5 tys. m3, tj. o 80,9%.

Zarówno w województwie, jak i w całym kraju, wśród nawozów 
mineralnych największe było zużycie nawozów azotowych. 
Drugie pod względem zastosowanej ilości były nawozy 
potasowe, najmniej zużyto nawozów fosforowych. Zużycie 
nawozów wapniowych w porównaniu  z 2010 r. wzrosło ponad 
dwukrotnie i wyniosło 90,8 tys. ton. Wpłynął na to m.in. 
wprowadzony w 2019 r. „Ogólnopolski program regeneracji 
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” i związane 
z tym programem dofinansowanie na realizację przedsięwzięć 
skutkujących poprawą jakości środowiska.

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wykazały, że w okre-
sie od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego nawozy mineralne lub wap-
niowe stosowało 55,3% gospodarstw rolnych (w Polsce 72,6%), 
a nawozy naturalne – 46,6% gospodarstw (w Polsce 43,7%).

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie

Informacje nt. PSR 2020 zamieszczane są na stronie
https://spisrolny.gov.pl
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O kobiecych wartościach w rolnictwie roz-
mawiamy z Małgorzatą Wasyluk, z zawo-
du projektantką całościowych doświadczeń 
użytkowników. Tworzy nowoczesne mode-
le biznesowe wykorzystując rzetelną wie-
dzę o trendach i inspirujące interpretacje 
sygnałów zmian. Certyfikowana modera-
torka design thinking i service designerka. 

Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, szkołami wyż-
szymi i uczelniami, organizacjami pozarządowymi i admini-
stracją samorządową w zakresie tworzenia innowacyjnych roz-
wiązań zgodnie z filozofią Human Center Design. Z pasją pro-
jektuje komunikacje organizacji opartą na wartościach i skon-
centrowaną na wyzwaniach. 

PK: Rolniczka, liderka innowacji, agrobusiness woman. Czy temat 
wartości kobiecych w rolnictwie jest jeszcze tematem tabu? 

MW: W publicznej narracji temat roli kobiet w procesie 
zmian zachodzących w rolnictwie wciąż jest przemilczany i nie-
doceniany, choć tak naprawdę wiele zmian jest wprowadzanych 
przez kobiety w ich codziennym życiu zawodowym, bizneso-
wym i prywatnym. Wrodzone umiejętności kobiet do organi-
zacji rzeczywistości wokół siebie i chęć działania na rzecz in-
nych dają efekt organicznej zmiany. 

Rola kobiet w ogólnej strukturze gospodarczej kraju wciąż 
rośnie, a tendencje te możemy zauważyć również w branży 
rolniczej. Potwierdzeniem tego są dane wskazujące, że co trze-
cie gospodarstwo rolne w Polsce zarządzane jest przez kobie-
ty. I podobnie jak w całej gospodarce pojawiają się takie same 
mechanizmy dyskryminacyjne i nierówności płacowe. 

Jak pokazuję badania, 
przeprowadzone jeszcze 
przed okresem pandemii, 
różnice w dochodach płci 
są widoczne także w rol-
nictwie. Średnia wielkość 
gospodarstwa prowadzo-
nego przez kobietę to 6 
ha, przez mężczyznę – 12. 
Wartość produkcji to 6 tys. 
euro w przypadku kobiet 
i 21 tys. euro u mężczyzn 
(badania przeprowadzone 
w roku 2012). Kobiety za-
rabiają więc nieproporcjo-
nalnie mniej w stosunku 
do liczby hektarów, który-
mi zarządzają.

Tymczasem okazuje się, że kobiety są lepszymi liderkami 
w czasach kryzysu, bardziej niż mężczyźni skłonne są do wy-
korzystywania innowacyjnych rozwiązań w celu rozwiązywa-
nia problemów. Z reguły kierują się również bardziej przejrzy-
stymi i rygorystycznymi zasadami w zarządzaniu zasobami. 
Są też bardziej odpowiedzialne i lepiej rozwiązują konflikty, 
a na co dzień myślą w kategoriach dobra społecznego i zachę-
cają do uczciwego postępowania.

PK: Lubimy powoływać się na dane statystyczne, bo one jednak 
rysują nam pewien obraz, dają punkt wyjścia do dyskusji. Aż 85% 
kobiet związanych z rolnictwem zamierza w nim pozostać, chcąc się 

Zawód rolnik, jest jednym z najcięższych w ogólnym zestawieniu. Obarczony jest najwyższym ryzykiem utraty zdrowia, 
czy życia. Mimo to z danych Eurostatu z 2020 r. wynika, że cieszy się on rosnącą popularnością wśród kobiet – kobiety 
pracujące w rolnictwie stanowiły w UE 35 proc. Polska w zestawieniu znalazła się na 5. miejscu z liczbą 43 proc.

mgr Paulina Karaszkiewicz 
Starszy Specjalista Sekcji Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

Kobiece wartości w rolnictwie
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rozwijać i zwiększać aktywność biznesową. Wprawdzie postrzegają 
miasto jako miejsce, w którym żyje się łatwiej, jednak walory wsi są 
dla nich ważniejsze (raport „Sytuacja kobiet na wsi”, Martin & Ja-
cob). Jak to zestawienie ma się do zjawiska „grass ceilling”, czyli ogra-
niczeń rozwojowych kobiet w rolnictwie?

MW: Przeprowadzone badania na temat sytuacji kobiet na 
wsi poruszały bardzo ciekawy aspekt aspiracji zawodowych 
i edukacyjnych kobiet wskazując jednocześnie na obszary, któ-
re są dla kobiet bardzo ważne. Najwyższą wartością w życiu 
kobiet zamieszkujących na wsi jest rodzina i to jej podporząd-
kowane są pozostałe sfery życia. Jednak zaraz za tym wyła-
niają się takie wartości jak te związane z misją społeczną, chę-
cią niesienia pomocy, kooperacja i relacje międzyludzkie, war-
tości związane z przywództwem i decyzyjnością. 

Co ciekawe wartości te są zbieżne z wartościami realizowa-
nymi w biznesach tworzonych i zarządzanych przez kobiety, 
tworząc model kobiecej kultury organizacyjnej. Jest to ekosystem 
wartości i relacji, w którym decyzje podejmowane są ze wzglę-
du na innych i w oparciu o konsensus. Kobieca kultura organi-
zacyjna jest zorientowana na ludzi, jest partycypacyjna i swo-
iście pragmatyczna, co oznacza, że skoncentrowana jest na po-
szukiwaniu i wykorzystywaniu możliwości oraz konsensusie.

PK: Jakie nowe wartości mogą wnieść kobiety do tej branży?
MW: Zwiększenie wpływu kobiet na rzeczywistość może 

przynieść wiele pozytywnych zmian w różnych obszarach rze-
czywistości. Niezbędna jest zmiana kulturowa, której istotą bę-
dzie przejście od sztywnych, tradycyjnie utożsamianych z mę-
skimi, wartości technicznych (konkurencja, hierarchia i auto-
kracja) do wartości bardziej empatycznych, takich jak współ-
praca, odpowiedzialność, szacunek i demokracja, kojarzonych 
z aksjologią kobiecą.

Kryzys pandemiczny wzmocnił również poczucie szybkie-
go tempa zmian klimatycznych oraz uświadomił nam zakres 
degradacji środowiska naturalnego. Wszystko to sprowokowa-
ło dyskusję dotyczącą konieczności przemyślenia dotychczaso-
wego modelu rozwoju świata, w tym podejścia do ochrony na-
szego środowiska przyrodniczego.

W tym miejscu szczególnie należy zaznaczyć, ze wartości re-
alizowane przez koncepcje zrównoważonego rozwoju są wyjąt-
kowo zbieżne z wartościami tradycyjnie określanymi jako ko-
biece albo charakterystyczne dla osób o wrażliwości i percep-
cji kobiecej. Jak pokazują badania kobiety częściej opowiadają 
się za wykorzystywaniem energii odnawialnej niż mężczyź-
ni, są również bardziej zmotywowane do pogłębiania wiedzy 
na temat zrównoważonego rozwoju. Kobiety częściej angażują 
się w działania na rzecz środowiska, są również bardziej świa-
domymi konsumentami i dokonują bardziej zrównoważonych 
wyborów. W krajach rozwiniętych kobiety częściej stosują re-
cykling, kupują żywność ekologiczną i produkty z oznakowa-
niem ekologicznym.

I z tego punktu widzenia aktywny udział kobiet w roz-
woju branży rolniczej daje nadzieję na bardziej zrównoważo-
ny rozwój lokalny. Wysoki poziom kompetencji kobiet w za-
kresie polityki klimatycznej oraz wartości, którymi się kieru-
ją, są wystarczającym powodem, aby decyzje w sprawie kli-
matu oddać w ich ręce. 

PK: W jednym z opracowań natrafiłam na badania, wskazujące 
jedno ze źródeł rozbieżności w dochodach. Podczas jednego z ekspery-
mentów zaproponowano uczestnikom wykonanie prostego zadania, in-
formując, że za pracę dostaną 3-10 $. Wszyscy uczestnicy po ukończe-
nia badania dostawali 3 $. Osobom, które poprosiły o więcej – wypła-
cano całe 10 $. Okazało się, że o zwiększenie wynagrodzenia prosiło 
prawie dziewięciokrotnie więcej mężczyzn niż kobiet. Co więcej, w ba-
daniu na temat preferencji i rozbieżności w wyborach edukacyjnych 
i oczekiwaniach w odniesieniu do rynku pracy okazało się, że kobie-
ty po pierwsze są mniej skłonne do ryzyka, po drugie, wyżej niż męż-
czyźni oceniają prawdopodobieństwo utraty pracy [Reuben i in., 2013]. 

PK: Więc kobiety na wsi zarabiają mniej, bo nie proszą o więcej? 
MW: Mamy trochę lekcji do odrobienia, my kobiety… rów-

nież tych z przedsiębiorczości bo jednak klucz do sukcesu 
tkwi w równowadze i partycypacyjnym podejściu do zarzą-
dzania. Aby było ono efektywne, potrzebuje różnorodności – 
tym bardziej płci.
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W części konkursowej nastąpiły okolicz-
nościowe wystąpienia:
n Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
n Głównego Inspektora Jakości Handlo-

wej Artykułów Rolno-Spożywczych,
n Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego,
n Dyrektor Generalnej Krajowego Ośrod-

ka Wsparcia Rolnictwa,
n Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego,
n Prezesa Zarządu Fundacji Akademia Pszczelarstwa i Zrów-

noważonego Rozwoju.

W części merytorycznej wygłoszono wykłady: 
n Joanna Gałązka – Straty w pasiekach spowodowane zatru-

ciami pszczół środkami ochrony roślin – przyczyny i zapo-
bieganie.

n Marcin Wroński, Marzena Trajer – Wsparcie branży pszcze-
larskiej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

n Agnieszka Werenowska, Ewa Jaska – Specyfika promocji 
produktów pszczelarskich.

n Janusz Majewski – Czynniki warunkujące wartość zapyla-
nia przez owady roślin uprawnych w Polsce.

n Joanna Pawłowska-Tyszko, Sławomir Jarka – Sytuacja eko-
nomiczna gospodarstw pszczelarskich w Polsce na przykła-
dzie danych FADN.

n Agnieszka Biernat-Jarka – Pszczelarstwo a dostarczanie dóbr 
publicznych w rolnictwie.

n Lubomir Lyubenow – Korzyści środowiskowe, społeczne 
i ekonomiczne pszczelarstwa.

Podobnie jak w poprzednich edycjach tego wydarzenia 
przed ogłoszeniem wyników konkursu miał miejsce tym ra-
zem szczególnie emocjonujący publiczność, żywiołowy wy-
stęp artystyczny skrzypaczki Magdaleny Szymańskiej z akom-
paniamentem. 

Do podsumowania konkur-
su wybrano 26 finalistów z ca-
łej Polski. Z województwa war-
mińsko-mazurskiego zakwali-
fikowano 4 gospodarstwa pa-
sieczne: 1 w kategorii Pszczelar-
stwo towarowe i 3 gospodarstwa 
pasieczne w kategorii Pszczelarz 
współpracujący z rolnikiem. 

Uroczystego ogłoszenia wy-
ników konkursu w towarzy-
stwie przedstawicieli kapituły 
dokonał dr inż. Sławomir Jarka 

– Prezes Zarządu Fundacji Akademia Pszczelarstwa i Zrów-
noważonego Rozwoju. Przedstawił 11 laureatów w 4 katego-
riach konkursowych (Pszczelarstwo towarowe, Pszczelarstwo 
hobbystyczne, Pszczelarstwo miejskie, Pszczelarz współpracu-
jący z rolnikiem) oraz 8 dodatkowo wyróżnionych pszczelarzy.

Laureatem Grand Prix z tytułem Pszczelarza Roku zo-
stał Andrzej Leszko ze Szklarki Radnickiej w gminie Krosno 
Odrzańskie. 

Bardzo ucieszył nas fakt zwycięstwa naszego pszczelarza 
Grzegorza Jabłońskiego z Łąkorza w gminie Biskupiec Pomor-
ski wraz z rolnikiem Marianem Lewickim z Linowca w ka-
tegorii konkursowej Pszczelarz współpracujący z rolnikiem.

Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach konkur-
sowych otrzymali cenne nagrody.

Konkurs Pszczelarz Roku, to bardzo potrzebna, szczególnie 
dzisiaj inicjatywa, skutecznie promująca pszczelarstwo i naj-
lepszych pszczelarzy. Inspiruje m.in. innowacyjność w gospo-
darce pasiecznej w skali całego kraju i jednocześnie jest zasad-
niczą formą podziękowania pszczelarzom za ich specyficzną 
i bardzo potrzebną w wymiarze społecznym pracę.

Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju podsumowała w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku. Ogłoszenie wyników tegoroczne-
go konkursu poprzedziła, podobnie jak w ubiegłym roku bardzo interesująca wszystkich zebranych VIII konferencja 
pszczelarska pt.: Ekonomia w produkcji pszczelarskiej – wyzwania i zagrożenia.

mgr inż. Jerzy Bancewicz 
Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Konkurs Pszczelarz Roku 2022 rozstrzygnięty
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
PROW 2014-2020 do 29 grudnia 2023 roku
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

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

3 stycznia – 30 grudnia 2022
2 stycznia – 29 grudnia 2023

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

listopad/grudzień 2022
czerwiec 2023

3.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” – obszar e – nawadnianie w gospodarstwie rolnym
                                – obszar f – zielona energia w gospodarstwie

grudzień 2022
styczeń 2023

4. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 17 listopada – 30 grudnia 2022

5.
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”

listopad 2022

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

6. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt 1-31 grudnia 2022
maj 2023

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych lub 
w wyniku wydłużenia terminu naboru wniosków (zgodnie z informacją o tym wydłużeniu podaną do publicznej wiadomości przez podmiot właści-
wy w sprawie o przyznanie pomocy na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot).

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Zakończony pierwszy etap naboru wniosków

1. Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu pro-
duktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury – nabór wniosków trwał do 18 listopada 2022 r. i cieszył się bar-
dzo dużym zainteresowaniem. Wsparcie ma charakter refundacji (do 50% kosztów kwalifikowalnych). Obowiązujące 
limity pomocy: 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw, 10 mln zł w przypadku firm. 

2. Wsparcie dla rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 
spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury (RHD) – nabór wniosków trwał do 18 listopada 2022 r. Pomoc prze-
znaczona jest dla rolników lub ich małżonków oraz dla osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb. Li-
mit wynosi 500 000 zł i ma charakter refundacji (do 50% kosztów kwalifikowalnych). Pozostały jeszcze środki finanso-
we i będzie kolejny nabór. Dla wsparcia RHD zastosowane są różne rozwiązania dla rolników, w tym w postaci po-
datków (kwotę nieopodatkowanego przychodu podniesiono z 40 tys. do 100 tys. zł).

3. Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest – na-
bór wniosków trwał do 15 listopada 2022 r. Wpłynęło około 47 tys. wniosków (w woj. warmińsko-mazurskim ponad 
900), a limit został przekroczony o około 250 mln złotych. Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Hen-
ryk Kowalczyk zapowiedział podjęcie działań, aby wszyscy spełniający warunki, mogli otrzymać pomoc w zakre-
sie wymiany szkodliwych pokryć dachowych. Wymiana musi dotyczyć całego dachu na budynkach służących do 
produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy 
to 40 zł/m2. 

4. Wymiana słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu. Nabór wniosków zakończył się z dniem 
28 listopada 2022 r. Do czasu ponownego uruchomienia naboru (na początku 2023 r.), nastąpi przegląd dotychczaso-
wych zasad wsparcia w ramach tej części inwestycji A1.4.1. KPO w celu dostosowania ich do zmieniającej się sytu-
acji rynkowej. Plantatorzy mogą uzyskać pomoc maksymalnie do 5 ha upraw chmielu. Wysokość wsparcia uzależ-
niona jest od tego, czy słupy impregnowane kreozotem będą wymieniane na kompozytowe, czy betonowe, a także 
od tego, czy odbiorca końcowy pomocy jest młodym rolnikiem.

Inne planowane działania w ramach KPO:
• dofinansowanie organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania marnotrawstwu żywności;
• gospodarka wodna i cyfryzacja, czyli rolnictwo 4.0;
• redukcja środków ochrony roślin oraz nawozów (jeszcze trwają dyskusje).
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

q Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o ja-
kości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy 
o ochronie roślin przed agrofagami. Dz.U. z 2022 r., poz. 2003. 
Ustawa weszła w życie z dniem 19 listopada 2022 r. Uwagi: 
art. 1 pkt 4 i 15 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
q z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności 

niezwiązanej do tytoniu za 2022 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 2104. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 października 
2022 r. 

q z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności 
związanych do powierzchni upraw za 2022 r. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 2105. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 paź-
dziernika 2022 r. 

q z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności 
związanych do zwierząt za 2022 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 2106. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 października 2022 r. 

q z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki jednolitej płat-
ności obszarowej za 2022 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 2107. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 17 października 2022 r. 

q z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki płatności za 
zazielenienie za 2022 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 2108. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 17 października 2022 r. 

q z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki uzupełnia-
jącej płatności podstawowej za 2022 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 
2109. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 październi-
ka 2022 r. 

q z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki płatności dla 
młodego rolnika za 2022 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 2110. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 17 października 2022 r. 

q z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki płatności do-
datkowej za 2022 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 2111. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 17 października 2022 r. 

q z dnia 27 września 2022 r. w sprawie szczegółowego sposo-
bu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich, rodzajów 
tych napojów, ich dodatkowego znakowania oraz szczegó-
łowych wymagań, które powinny spełniać te napoje. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 2113. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
15 października 2022 r. 

q z dnia 3 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków 
spożywczych. Dz.U. z 2022 r., poz. 2114. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 15 października 2022 r. 

q z dnia 11 października 2022 r. uchylające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwal-
czaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziem-
niaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywne-
go (Globodera pallida). Dz.U. z 2022 r., poz. 2126. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 18 października 2022 r. 

q z dnia 10 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w po-
szczególnych województwach lub latach w ramach okre-

ślonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 2210. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 października 
2022 r. 

q z dnia 28 października 2022 r. uchylające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwal-
czaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchy-
trium endobioticum. Dz.U. z 2022 r., poz. 2249. Rozporządze-
nie weszło w życie z dniem 5 listopada 2022 r. 

q z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypła-
ty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej po-
mocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspie-
ranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobo-
oszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wie-
dzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Mo-
rze”. Dz.U. z 2022 r., poz. 2289. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 11 listopada 2022 r. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 2068. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz 
rynku chmielu. Dz.U. z 2022 r., poz. 2101. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 2132. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 2138.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń pro-
duktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach 
tradycyjnych. Dz.U. z 2022 r., poz. 2268.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
5 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scala-
nie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwe-
stycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywa-
niem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 
2256.
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Przystępując do 
przedświątecznych 
przygotowań pew-
nie nie raz zastana-
wiamy się, skąd po-
chodzą przepisy na 
przygotowywane 
przez nas potrawy 

i czy rzeczywiście są one „tradycyjne”. 
Zarówno kiedyś, jak i dzisiaj przygoto-
wanie kolacji wigilijnej wymagało od go-
spodyń wiele starań i pracy.

Zgodnie z polską tradycją potrawy wi-
gilijne powinny być postne – zwyczaj ten 
jest do dziś powszechnie przestrzegany. 
Dawniej starano się, aby były one przygo-
towywane ze wszystkich płodów ziemi, 
żeby nie zabrakło pożywienia przez ko-
lejny rok. Produkty na postne dania po-
winny być pozyskane z ogrodu, lasu, po-
la i wody. Ilość dań przygotowywanych 
w tym dniu zależała od zamożności i tra-
dycji rodzinnych. Na włościańskim sto-
le zwykle stawiano ich trzy, pięć lub sie-
dem, natomiast w domach mieszczań-
skich i dworach szlacheckich – dwanaście.

W XIX-wiecznym pamiętniku Julian 
Ursyn Niemcewicz tak oto opisywał: 
„Wigilia Bożego Narodzenia była wiel-
ką uroczystością. (…) Dnia tego jednako-
wy po całej może Polsce był obiad. Trzy 
zupy, migdałowa z rodzynkami, barszcz 
z uszkami, grzybami i śledziem, kucja 
dla służących, krążki z chrzanem, karp 
do podlewy, szczupak z szafranem, pla-
cuszki z makiem i miodem, okonie z po-
siekanymi jajami i oliwą itd. Obrus ko-
niecznie zasłany być musiał na sianie, 
w czterech kątach izby jadalnej stały czte-
ry snopy jakiegoś nie młóconego zboża. 
Niecierpliwie czekano pierwszej gwiaz-
dy, gdy ta zajaśniała, zbierali się goście 
i dzieci, rodzice wychodzili z opłatkiem 
na talerzu, a każdy z obecnych, biorąc 
opłatek, obchodził wszystkich zebranych, 
nawet służących, i łamiąc go, powtarzał: 
‘bodajbyśmy na przyszły rok łamali go 
ze sobą’.”

Bardzo ciekawy i żartobliwy opis wi-
gilijnego menu ze swojego dzieciństwa 
spędzonego na Kresach przedstawił 
w biograficznej powieści „Szczenięce la-
ta” Melchior Wańkowicz: „W pośrodku 
stołu pofalowanego bielą obrusa, na pę-
kach siana (ze ździebeł jego wróżyliśmy, 
czyje życie dłuższe), stawiano tak zwa-
ną kucję – ogromną salaterkę poczwór-
ną, w której mieściły się cztery zasadni-
cze potrawy Wilii, cztery paskudztwa ku 
tradycji przyrządzone, których nikt ni-
gdy nie tykał. (…) Był to kisiel owsiany, 
wyglądający jak brudny klajster, rozdęte 
ziarna gotowanej pszenicy, groch i jęcz-
mień oraz mleko makowe. Babka tylko, 
jako pani domu, musiała każdej potrawy 
spróbować i podlać ‘sytą’ (miód z wodą), 
bo inaczej nadchodzący rok nie dałby do-
statku. Krzywiła się zwłaszcza przy ki-
sielu, ale mus to mus”. Jak widać, niektó-
re potrawy uchodzące dziś za smakoły-
ki, w dawnych latach uważane były za 
przykry kulinarny obowiązek.

Przykłady wigilijnego menu z XIX-
-wiecznej Polski proponują nam dwie 
najpopularniejsze autorki książek ku-
charskich z ówczesnych czasów: Lucy-
na Ćwierczakiewiczówna i Maria Ocho-
rowicz-Monatowa. Prezentowane przez 
nie przepisy możemy odnaleźć w ciągle 
popularnych książkach kucharskich „365 
obiadów za pięć złotych” z roku 1898 oraz 
„Uniwersalnej książce kucharskiej” wy-
danej w roku 1910. Urzekają nas one nie-
spotykanym już dziś rozmachem, różno-
rodnością składników i staroświeckim ję-
zykiem. Autorki proponują m.in. – wy-
mienianą dawniej we wszystkich spisach 
wigilijnych potraw, a dziś rzadko spo-

tykaną – zupę migdałową. Ciepła, słod-
ka i aromatycznie pachnąca, składała się 
z mleka, startych migdałów, ugotowane-
go na sypko ryżu, rodzynek i cynamo-
nu. Według XIX-wiecznych wspomnień 
i przekazów zupa ta była stałym elemen-
tem świątecznego menu.

Na 24 grudnia Lucyna Ćwierczakiewi-
czowa proponowała również, obok zupy 
migdałowej, barszczu czystego z uszkami 
czy zupy grzybowej, nieznaną dziś zu-
pę sago na winie (sago to skrobia z łodyg 
palmowych sago – wyglądem i smakiem 
przypomina tapiokę). Daniami główny-
mi wieczoru wigilijnego były oczywi-
ście ryby w czterech postaciach. Pierw-
szą propozycją był szczupak duszony 
z warzywami lub w sosie (pieczarko-
wym, pietruszkowym), drugą – sandacz 
z jajami lub karasie ze śmietaną, trze-
cią – karp lub leszcz na szaro z rodzyn-
kami, a czwartą szczupak lub lin ser-
wowany z czerwoną kapustą. Dodatka-
mi, jakie proponowała Ćwierczakiewi-
czowa, były: paszteciki z ryb we francu-
skim cieście, paszteciki z grzybami w cie-
ście kruchym, kaszka na grzybowym so-
sie, jarmuż z kasztanami, groszek zielony 
z grzankami lub makaron włoski. Autor-
ka sugerowała, aby na stół podać również 
kluski na słodko – ze śliwkami i grusz-
kami lub kruche pierożki, a na deser: ła-
zanki, łamańce lub bułeczki z makiem, 
leguminę makową oraz jabłka, pierniki, 
orzechy i bakalie.

Jak widzimy, na naszych współcze-
snych stołach możemy znaleźć wiele 
dań popularnych wśród mieszkańców 
przedwojennej Polski. A może w tym ro-
ku spróbujemy je przygotować wg ory-
ginalnych przepisów? Musimy tylko pa-
miętać, że kiedyś gospodynie posługiwa-
ły się całkiem innymi, w większości już 
zapomnianymi, jednostkami miar. I tak:
n 1 łut – 1 łyżeczka,
n 2 łuty – 1 łyżka,
n funt – 0,4 ka (ok. 2 szklanki),
n kwarta – 1 litr.

Kolacja wigilijna w Polsce to wielowiekowa tradycja. Związane są z nią specjalne potrawy, niektóre przygotowywane 
tylko w ten wyjątkowy wieczór. Karp, barszcz z uszkami, pierogi, śledzie, kutia – bez tych potraw nie wyobrażamy 
sobie wieczerzy wigilijnej.

mgr Marta Dudek 
Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Co dawniej jadano?
– świąteczne menu sprzed lat
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Już w starożytno-
ści ludzie używa-
li jej kwiatów i liści 
do aromatyzowania. 
Ciekawostką jest fakt 
otwarcia w 1922 ro-
ku grobowca Tuten-
chamona, w którym 

znaleziono leżącą tam blisko 3000 lat la-
wendę – podobno nadal czuć było jej za-
pach. W niektórych źródłach można zna-
leźć wzmianki o tym, że jedna z boha-
terek Ewangelii namaściła stopy Jezu-
sa właśnie olejkiem lawendowym, który 
w owych czasach był uważany za dro-
gocenny. W północnej dwunastowiecz-

nej Wielkiej Brytanii praczki nazywano 
lavenders z tego względu, że używały la-
wendy do perfumowania wypranej po-
ścieli – twierdziły, że ten zapach utrzy-
muje świeżość bielizny i odstrasza owa-
dy. Lawenda była również ceniona przez 
angielskich monarchów – królowa Elżbie-
ta I uwielbiała syrop z kwiatów lawendy, 

Choć nazwa lawendy pochodzi z łaciny Lavandula, to Rzymianie przydzielili tej roślinie nazwę asarum, natomiast 
Grecy nazywali ją nardus od znanego ze sprzedaży lawendy miasta syryjskiego Naarda, a w Anglii nazywano ją spi-
kenard.

inż. Agnieszka Kieliszek 
Doradca Zespołu Doradców w Elblągu

Lawenda – coś dla duszy, nosa i oka

Zupa migdałowa

„Funt migdałów słodkich, 10 gorzkich, 
oparzyć, obrać z łupin, usiekać je bardzo drob-
no, a następnie uwiercić w donicy, skrapia-
jąc wodą lub mlekiem, żeby olejku nie puści-
ły. Wlać w tę massę dwie kwarty gotowa-
nej wody. Wymieszać i przecisnąć przez ser-
wetę lub gęste sito, miazgę jeszcze raz prze-
tłuc, nalać trochę tego samego odwaru i jesz-
cze raz wycisnąć przez serwetę. Włożyć pół 
funta a nawet trzy ćwierci cukru miałkiego 
i wymieszać. Osobno zaś ugotować na sypko 
ryż na mleku lub na wodzie, jeżeli zupa ma 
być do suchego postu z cukrem, cynamonem 
i rodzenkami bez pestek; włożyć w wazę i ro-
zebrać zupą. Taka zupa może być podawana 
na ciepło lub zimno. Prawdziwa migdałowa 
zupa czyli orszadowa robi się zawsze tylko na 
wodzie. Proporcja na 6 do 8 osób.”

Karp na szaro

„Karpia można gotować z łuską lub bez łu-
ski, amatorowie uważają,, że pod łuską kryje 
się najlepsza tłustość karpia, nie można jed-
nak tego nazwać eleganckiem podaniem. Naj-
pierw należy pamiętać, aby zakłówszy karpia, 
wszelką kréw o ile można spuścić w ocet oso-
lony i przegotowany, bez krwi bowiem karp 
dobry być nie może. Oczyściwszy i pokrajaw-
szy go na dzwona, nasolić prażoną solą wraz 
z mléczkiem lub ikrą, gdyż jak jedno tak dru-
gie w karpiu jest bardzo smaczne; mléczaki 
są jednak zawsze tłuściejsze i lepsze, a mlecz-
ko samo jest coś nader delikatnego. Tymcza-
sem ugotować włoszczyznę w piwie, to jest: 
pietruszkę, selera, porów, marchew, wrzucić 
w ten smak jeden grzyb, parę cebul, korze-
ni, pieprzu, angielskiego ziela, bobkowego li-
ścia, parę goździków; tym smakiem zalać ry-
bę w rondlu, kładąc głowę na spód, wrzucić 
trochę cytrynowéj skórki, kawałek skórki od 

chleba żytniego, i ugotować na mocnym ogniu, 
okładając ogień na około rondla, żeby się ry-
ba ze spodu nie przypaliła. Osobno zaś w ty-
glu zagotować do zrumienienia łyżkę masła 
z łyżką mąki; gdy to przestygnie, zaprawić, 
to jest wymięszać z krwią od karpia na ocet 
spuszczoną, włożyć parę kawałków cukru, ły-
żeczkę palonego karmelu; to wszystko rozpro-
wadzić smakiem, w którym się ryba gotowa-
ła, dolawszy dla smaku albo pół szklanki wi-
na czerwonego, albo sok z pół cytryny; wsy-
pać garść oparzonych rodzenków wysadzić sos 
żeby był gęstawy, ułożyć karpia na półmisku, 
ubrać plasterkami cytryny, rodzenkami i po-
lać sosem, którego powinno być sporo; gdyż 
on stanowi podstawę karpia. Tak samo robi 
się leszcz i lin na szaro, nie chcąc jednak do 
tych ryb robić tyle zachodu, daje się je z sza-
rym sosem z rodzenkami (patrz sosy). Dosko-
nale smakują wrzucone w sos do karpia wi-
śnie marynowane w occie.”

Jarmuż z kasztanami

„Jarmuż jest dopiero dobry, gdy nieco prze-
marznie; wtedy wybrać same wierzchnie list-
ki, opłukać i ugotować w gorącej wodzie; gdy 
zmięknie, odcedzić, przelać zimną wodą, wy-
cisnąć i dopiero usiekać. Utrzeć na tarce na 
6 osób parę marchwi, jeden burak i jedną pa-
rzoną cebulę, wymieszać to z jarmużem, wło-
żyć w rondel dużo młodej słoniny lub ma-
sła, gdyż jarmuż musi być tłusty, zagotować 
z łyżką mąki, włożyć jarmuż, osolić, podlać 
rosołem lub smakiem z wieprzowiny i dusić 
pod pokrywą, aż się wysadzi. Do takiego jar-
mużu dają się kasztany upieczone albo ugoto-
wane w wodzie, które obrać ze skóry, wrzucić 
w karmel, ale nie rumiany, zrobiony z cukru 
i odrobiny wody, zasmażyć chwilkę, wymię-
szać i wyjmować jeden za drugim, układając 
na brzegu półmiska koło jarmużu. Można tak-
że jarmuż okładać półgęskami lub wędzonką.”

Łamańce z makiem

„Pół kwarty, czyli trzy ćwierci funta mą-
ki, ćwierć funta można nawet 10 łutów mło-
dego masła, ćwierć funta cukru, jedno żółt-
ko surowe i pół łyżki śmietany, zagnieść ra-
zem wygniatając dobrze i rozwałkować jak 
najwięcej na podsypanej lekko mąką stol-
nicy. Z tego ciasto wykrawać albo blasza-
ną foremką w ząbki, albo kółkiem od fawor-
ków, wreszcie szklanką maczając ją w mą-
ce, placuszki okrągłe, które bez smarowania 
upiec w niezbyt gorącym piecu na rumia-
no. Funt maku samego wypłukać kilka ra-
zy w zimnej wodzie, następnie sparzyć 2 ra-
zy ukropem tak, aby woda dobrze osiąkła, 
włożyć w donicę, wlać dwie łyżki śmietanki, 
pół funta cukru wsypać, trzy gorzkie mig-
dały oparzone i utłuczone lub skórkę otar-
tą z całej cytryny, wiercić to dobrze godzi-
nę, ułożyć na salaterkę i powtykać upieczo-
ne łamańce na około”.

Źródła:
- Ćwierczakiewiczowa L: 365 obiadów. Wy-
dawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2004

- Ochorowicz-Monatowa M: Uniwersalna 
książka kucharska.Volumina.pl, Warszawa 
2012

- Krześniak D: POTRAWY BOŻONARO-
DZENIOWE – Muzeum w Sierpcu (mwm-
skansen.pl)

- Duch W.:Potrawy na przedwojennej wi-
gilii, Potrawy na przedwojennej wigilii. 
Co w święta jadali nasi pradziadkowie? 
| HISTORIA.org.pl - historia, kultura, 
muzea, matura, rekonstrukcje i recenzje 
historyczne

- Stachnik P.: Kulinarne tradycje wiecze-
rzy wigilijnej, https://bialykruk.pl/wyda-
rzenia/gdzie-barszcz-kapusta-tam-chata-
nie-pusta-kulinarne-tradycje-wieczerzy-
wigilijnej
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a pąki lawendy jej nadworny kuchmistrz 
dodawał do ciasteczek. W czasach jej pa-
nowania również twórcy mydeł do pra-
nia używali lawendy jako dodatek per-
fumujący.

Dzisiaj lawenda kojarzy nam się z aro-
matycznymi, kwitnącymi wzgórzami we 
francuskiej Prowansji, która uważana jest 
za jeden z najpiękniejszych rejonów na 
świecie, choć występuje ona głównie 
w basenie Morza Śródziemnego, na Pół-
wyspie Arabskim i w północno-wschod-
niej Afryce, ale uprawiana jest na całym 
świecie. W naturze lawenda występu-
je w 45 odmianach, ale do najpopular-
niejszych należą lawenda wąskolistna, 
lawenda pośrednia, lawenda francuska, 
lawenda wełnista i lawenda wielodziel-
na. W Polsce wykorzystywana jest głów-
nie w celach ogrodniczych, a najpopular-
niejszą odmianą wykorzystywaną na na-
szych rabatach ogrodowych jest lawenda 
wąskolistna. 

Lawenda wąskolistna jest półkrzewem 
o nierozgałęzionych pędach kwiatowych, 
tworzącym szerokie kępy, a jej wysokość 
jest nie większa niż 70 cm. Zwana jest 
również lawendą prawdziwą lub lekar-
ską. W naturalnym środowisku rośnie 
na wapiennych glebach. Jest dość odpor-
na na niskie temperatury (-25°C), a jej 
omszone, srebrzyste, wąskie liście na-
wet w okresie zimowym są jej ozdobą. 
Lawendę najlepiej wysadza się wczesną 
wiosną pod koniec marca, aż do połowy 
maja na gruncie średnio-piaszczystym 
o odczynie zasadowym. Odstępy mię-
dzy roślinami nie powinny być większe 
niż 40 do 60 cm w zależności od odmia-
ny i gatunku. Jej okres kwitnienia zaczy-
na się od połowy czerwca i trwa aż do 
września. Kwiaty występują w kolorach 
niebieskich, białych lub różowych, a zbie-
rane są na długich i cienkich kłosach. 

W innych odmianach takich jak la-
wenda francuska i hiszpańska, kwiaty 
występują w kolorach fioletowych lub 
białych, a na ich końcach znaleźć moż-
na długie i barwne podsadki. Lawen-
da wąskolistna jest bardziej aromatycz-
na niż jej inne odmiany. Po posadzeniu 
jej do gruntu lawendę należy obficie 
podlać, jednak nie należy jej podlewać 
zbyt często, ponieważ lawenda nie lubi 
miejsc przesyconych wodą, gdzie mogą 
tworzyć się zastoje. Jest rośliną odpor-
ną na suszę, wymaga słonecznego sta-
nowiska i przepuszczalnego podłoża. 

Jeśli posiadamy glebę piaszczystą war-
to zmieszać ją ze zwykłą ziemią ogro-
dową, grysem lub drobnym żwirkiem. 
Nawożenie wieloskładnikowe powin-
no być zastosowane tylko raz w sezo-
nie, z tego względu, że lawenda nie lu-
bi zbyt zasobnej gleby w substancje or-
ganiczne. Należy ją regularnie przyci-
nać, żeby pozostała witalna, miała ład-
ny kopulasty kształt i więcej kwiatów. 
Nieregularne przycinanie może dopro-
wadzić do zdrewnienia rośliny, co może 
doprowadzić do jej obumarcia. 

Najczęstszymi problemami dotyczą-
cymi uprawy lawendy jest przemarza-
nie, przesuszenie i choroby grzybowe. 
Pomimo tego, że w większości opisa-
nych artykułach można znaleźć wzmian-
ki o tym, że lawenda jest mrozoodporna, 
to w praktyce jest zupełnie inaczej. Przed 
wybraniem odpowiedniej odmiany war-
to sprawdzić jak roślina reaguje na ujem-
ne temperatury. Ważne jest również za-
bezpieczenie rośliny przed wiosennymi 
przymrozkami, które jak wiadomo pro-
wadzą do powstawania zastojów wody. 
Najlepszą metodą zabezpieczenia lawen-
dy przed przymrozkami jest wcześniej-
sze przygotowanie podłoża przed jej sa-
dzeniem, ziemia musi być przepuszczal-
na. W okresie późnej jesieni korzenie ro-
śliny najlepiej podsypać grubą, kilkucen-
tymetrową warstwą ściółki. Lawenda nie 
choruje aż tak często, jednak gdy jest źle 
prowadzona ma większe szanse na za-
rażenie się chorobami grzybowymi. Do 
najczęstszych chorób należą szara pleśń, 
fytoftoroza, którą objawia się żółknięciem 
i zamieraniem całych roślin oraz septo-
riza, którą można rozpoznać po brązo-
wych, okrągłych plamkach. Aby zapo-
biec chorobom w uprawie lawendy nale-
ży utrzymywać zasadowy odczyn gleby. 
Zalecane jest sporadyczne mierzenie pH 
podłoża. Gdy gleba jest zbyt kwaśna naj-
lepszym rozwiązaniem jest zastosowa-
nie nawozów mineralnych zawierających 
wapno, jak również stosowanie środków 
ochrony roślin lub preparatów ekologicz-
nych – jednak przy tych drugich nale-
ży pamiętać o nie przeżyźnieniu gleby. 
Przesuszenie nie jest straszne tej rośli-
nie – w naturalnym klimacie lawenda 
rośnie na piaszczystych glebach rejonu 
Morza Śródziemnego. Problem przesu-
szenia jednak może pojawić się w upra-
wie balkonowej – w okresie lata lawendę 
rosnąca w doniczkach należy podlewać 
codziennie. Jeśli jednak zdarzy nam się 
przesuszyć naszą roślinę, warto przyciąć 

ją na nowo lub zrobić jej kąpiel wodną – 
wkładamy donicę z lawendą do większe-
go pojemnika wypełnionego wodą i zo-
stawiamy ją na kilka godzin. 

Lawenda ma również szerokie zasto-
sowanie w medycynie i uprawie jako ro-
ślina miododajna. Posadzona w towarzy-
stwie uli jest oblatywana przez pszczoły, 
stąd też można pozyskać ceniony i wy-
kwintny miód lawendowy. Gdy ususzy-
my jej pędy kwiatostanowe i powiesi-
my je w szafie skutecznie odstraszą mo-
le i będą wydzielać przyjemny zapach. 
Posadzone na rabacie w większej ilości 
odstraszą komary. Świeże kwiaty moż-
na dodawać do deserów, napojów, ale 
również spożywać je bez żadnego pro-
cesu suszenia, ponieważ posiada jadalne 
kwiaty. W medycynie lawenda znana jest 
jako olejek, który pozyskiwany z jej kwia-
tów jest cenną substancją wykorzystywa-
ną do celów terapeutycznych, a jako ole-
jek eteryczny bardzo ceniony w przemy-
śle perfumeryjnym. Jej zapach uspokaja, 
relaksuje, zmniejsza depresję, napięcie 
nerwowe, a także sprowadza organizm 
do relaksacyjnego snu. Ma właściwości 
antybakteryjne, antywirusowe, dezodo-
rujące, antybiotyczne i antyseptyczne. 

Jak widać lawenda towarzyszy nam 
od czasów starożytności po dzień dzi-
siejszy. 

Jej szerokie zastosowanie może pomóc 
nam w życiu codziennym, od poprawy 
naszego zdrowia, po pomoc w odstrasza-
niu owadów, czy też odświeżeniu szafy. 
Warto uprawiać lawendę dla własnych 
potrzeb, jeśli nie mamy miejsca w ogro-
dzie, bądź nie mamy ogrodu posadźmy 
ją w doniczkach. Będzie nie tylko ozdo-
bą naszego tarasu czy balkonu, jej aroma-
tyczny zapach zrelaksuje nasze zmęczone 
zmysły, a wieczory spędzone w jej oto-
czeniu sprawią, że będą tworzyć razem 
z nami niezapomniane chwile. 

Źródła:
- https://czaswogrodzie.pl/uprawa-roslin/la-
wenda-uprawa-nawozenie-i-pielegnacja/, 
dostęp 27.10.2022

- https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/
uprawa-roslin/7696-problemy-w-uprawie-
lawendy-jak-je-rozwiazac, dostęp 27.10.2022

- https://www.farmer.pl/produkcja-roslin-
na/inne-uprawy/blekitna-lawenda-w-ogro-
dzie,51797.html , dostęp 27.10.2022

- https://www.kalendarzrolnikow.pl/3399/
lawenda-niezle-ziolko-poznaj-jej-wlasciwosci-
i-zastosowanie, dostęp 27.10.2022
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Dlaczego ta definicja spośród wielu in-
nych definicji zdrowej żywności jest waż-
na? Bo coraz częściej przy wyborze pro-
duktów kupowanych do swoich domów 
zwracamy uwagę na produkty zdrowe 
i przede wszystkich takie, które choćby 
w małym stopniu wpłyną na ogranicze-
nie ryzyka występowania chorób, bądź 
innych dolegliwości zdrowotnych.

W ostatnim czasie pandemia i idące za 
nią problemy zdrowotne pokazały nam 
jak ważne jest odpowiednie podejście do 
naszego zdrowego samopoczucia. Nasi-
lanie się chorób, coraz częściej występu-
jące powikłania po przebytym Covid – 
19, zwracają naszą uwagę na koniecz-
ność zadbania bardziej o swoje zdrowie 
psychiczne, ale też przede wszystkim 
o nasze fizyczne samopoczucie. Co za 
tym idzie? Wybieramy produkty zdro-
we, coraz to częściej czytamy etykiety, 
sprawdzamy pochodzenie produktu i je-
go skład, bo jeśli choćby w małym stop-
niu ograniczało to ryzyko występowania 
powikłań zdrowotnych – to warto. 

Z każdym rokiem rośnie nasza świa-
domość, a przede wszystkim zaintere-
sowanie konsumenta w zakresie posze-
rzania wiedzy. Czy to z zakresu ekolo-
gii, zdrowej żywności czy jej wpływu 
na zdrowie i funkcjonowanie człowie-
ka. Rozwój tej branży ma w sobie coraz 
to większy potencjał. W rolnictwie eko-
logicznym priorytetem jest zapewnienie 
jakości, a nie stawianie na maksymaliza-
cję produkcji. 

Nowoczesne rozwiązania w technolo-
gii produkcji roślinnej są wprowadzane 
w Polsce już od wielu lat. W szczególno-
ści są to metody zawierające jak najmniej 

substancji chemicznych, w sposób mini-
malizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, 
środowiska, żywności i zwierząt. Jednak-
że by system ten mógł się rozwijać, nie-
zbędnym narzędziem do tego jest wzbu-
dzanie świadomości wśród społeczno-
ści, jak ważna jest ekologia oraz zdrowa 
żywność. Niestety nowoczesne rozwiąza-
nia, próby badawcze często spotykają się 
z przeróżnymi barierami, przede wszyst-
kim ze strony rolnika oraz jego obaw, 
związanych z niemożnością sprostania 
wymogom oraz przepisom, spośród któ-
rych możemy wyróżnić: zmieniające się 
regulacje prawne, zbyt duża liczba prze-
prowadzanych kontroli, ograniczona licz-
ba preparatów możliwych do stosowania 
w rolnictwie ekologicznym, duża dys-
proporcja pomiędzy cenami sprzedaży 
oraz zakupu środków ochrony roślin na 
tle innych krajów Unii Europejskiej. We-
dług badań przeprowadzonych przez In-
stytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa przyjęto, 
że jedną z głównych barier rozwoju te-
go kierunku jest przede wszystkim brak 
dokumentu strategicznego, który w dłu-
gofalowej perspektywie określałby cele 
i kierunku rozwoju rolnictwa ekologicz-
nego w Polsce. 

W ślad za badaniami „Eurobaroment” 
EFSA dotyczącym bezpieczeństwa żyw-
ności w 28 krajach Unii Europejskiej wy-
kazano, że czynnikami, które mają istot-
ny wpływ przy wyborze produktów spo-
żywczych są:
n miejsce pochodzenia produktu (53%), 
n cena (51%), 
n bezpieczeństwo żywności (50%), 
n smak (49%).

Jak zatem dokonywać wyborów i ku-
pować świadomie z myślą o naszym 
zdrowiu. Oto parę wskazówek:
n czytaj etykiety – nie kupuj produktów, 

które w swoim składzie zawierają kon-
serwanty, polepszacze i barwniki, wy-
bierajmy produkty najbardziej natural-
ne. Im krótsza liczba składników na 
etykiecie, tym lepiej,

n staraj się unikać wszelkich półproduk-
tów i produktów wysoko przetworzo-
nych – przygotowuj produkty ze świe-
żych warzyw i owoców,

n uważaj na sztuczki producentów 
żywności – nie wybieraj produktu ze 
względu na ładne, kolorowe opako-
wanie, nie daj się nabrać na chwytli-
we hasła reklamowe, 

n staraj się wybierać zdrowe i naturalne 
źródła białka, węglowodanów i tłusz-
czów – z pewnością sprawią, że przy-
gotowane posiłki będą dobrze zbilan-
sowane, 

n sprawdzaj datę ważności danego pro-
duktu – najczęściej występują dwie 
formy: „Najlepiej spożyć przed…” lub 
„Najlepiej spożyć przed końcem…” – jest 
to tzw. data minimalnej trwałości, do 
której prawidłowo przechowywany 
produkt zachowuje swoje właściwo-
ści. Oznacza to, że po upływie termi-
nu ważności producent nie gwarantu-
je już, że będzie utrzymywał tę samą 
jakość, którą ma produkt świeży.

Świadome wybory konsumenckie są 
łatwiejsze niż nam się wydaje, zwłasz-
cza jeśli zaczniemy od małych, prostych 
kroków. Dbanie o siebie i swoich bliskich 
zależy najpierw od tego, w jaki sposób 
podejdziemy do naszego zdrowia i jak 
to przełoży się na nasze codzienne pro-
dukty na stole. 

Źródła:
- „Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwo-
ju lokalnego” – analiza wybranych przypad-
ków, IRWiR PAN, Warszawa 2013 r.

- www. bonavita.pl
- www.ekokonsument.pl

Spośród wielu różnych definicji zdrowej żywności warto przytoczyć jedną z nich: „(…) takie produkty spożywcze lub 
ich składniki, które po spożyciu mogą zredukować ryzyko wystąpienia chorób i innych dolegliwości zdrowotnych” 
(zgodnie z definicją FDA, czyli amerykańskiej instytucji zajmującej się żywnością i lekami).

mgr inż. Rafał Pawłowski 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Ostródzie

Świadomość konsumencka przy wyborze 
zdrowej żywności
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
n Drzewo 60 m3 liściaste oraz dąb i buk przetarty na stolarkę. 

Czesław Bertel, Rogiedle 8A, 11-135 Lubomino. Tel. 660 997 614.
n Sprzedam gospodarstwo rolne wraz z siedliskiem w m. Je-

ziorko (gm. Pieniężno) o powierzchni ok. 15 ha, stanowią-
cej łąki i pastwiska oraz stary las o pow. 1,20 ha. Istnieje 
możliwość kupna samej ziemi. Tel. 533 410 366.

n Sprzedam ciągnik Ursus 1614 rok 1993 stan bdb., ciągnik 
zetor 16245 rok 1997 przyczepa hw8011 wywrotka ładow-
ność 10 ton przyczepa tandem wywrotka ładowność 12 ton, 
agregat talerzowy uprawowo siewny Vaderstadt rapid szer. 
4 metry z nawozem rok 2005, opryskiwacz ciągany pojem-
ność 2500 litrów i 4000 litrów, ładowarkę teleskopową Mer-
lo rok 2007, prasę do balotów Sipma 120x120 rok produkcji 
2013, czyszczalnię Petkus. Tel. 500 419 229.

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

n Sprzedam ciągnik rolniczy Zetor 16245 rok prod. 1997, ciągnik 
rolniczy Ursus 1634 rok produkcji 1996, ciągnik rolniczy Ursus 
1614 rok prod. 1993, opryskiwacz ciągany pojemność 2000 l, sze-
rokość 18 m, opryskiwacz ciągany pojemność 4000l, szerokość 
24 m, ładowarka teleskopowa Merlo rok prod. 2007 wysokość 7 
m, agregat uprawowo siewny Vaderstad Rapid talerzowy z na-
wozem, szerokość 4 m, rok prod. 2005, przyczepa tandem wy-
wrotka Vaia ładowność 12 t, wywrot do tyłu. Tel. 500 419 229.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KUPIĘ:
n Kupię ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do 

kukurydzy i rozsiewacz nawozu. Tel. 728 032 907.
n Kupię ciągnik Zetor Folterra, agrega uprawowy 3 m, formow-

nica do redlin ziemniaków i sadzarkę do ziemniaków talerzo-
wą. Tel. 795 807 728.

n Kupię Bizon Rekord, BS, Claas, sortownik do ziemniaków 
i pług obrotowy Kverneland, agregat siewny i opryskiwacz 
ciągany na kołach pilmet. Tel. 511 924 809.

n Kupię rozsiewacz wapna RCW Unia Brzeg, dmuchawę do zbo-
ża ssąco-tłocząca. Tel. 790 318 118.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n DZIAŁDOWO, ul. Polna 6, 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. Kazimierza Wielkiego 5,  
tel. (56) 474 21 88

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

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

n OLSZTYN 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2022 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 540 zł brutto

   n  IV str. – 1 845 zł brutto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

   n  format A4 – 1 230 zł brutto

   n  format 1/2 A4 – 770 zł brutto

   n  format 1/4 A4 – 615 zł brutto

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

artykuł sponsorowany format A4 – 923 zł brutto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 770 zł brutto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 540 zł brutto

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 2 306 zł brutto

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

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

Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 31 grudnia 2022 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA REKLAMUJ SIĘ
U NAS!!!

Cennik reklam
Reklama na okładce kolor:
• II, III str.    – 1 540 zł
• IV str.     – 1 845 zł

Reklama wewnątrz kolor:
• format A4    – 1230 zł
• format 1/2 A4   –   770 zł
• format 1/4 A4   –   615 zł

Artykuł sponsorowany: format A4 kolor – 923 zł netto

Ceny reklam zawierają podatek VAT

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

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.

Zachęcamy rolników do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń drobnych!!!

 1. Świąteczne drzewko
 2. Wigilijna ryba
 3. Zajmuje się przemysłową uprawą roślin
 4. Niezgodność, sprzeczność interesów
 5. Siła, moc
 6. Jeden z 3 najważniejszych gatunków uprawnych na świecie
 7. Mieszaniec, krzyżówka
 8. Popularna roślina oleista uprawiana w Polsce
 9. Organizm żerujący na innym organizmie
10. Patronka górników
11. Patogeny, szkodniki i chwasty
12. Okrągły, słodki na patyku
13. Autor m.in. Iliady
14. Składnik niezbędny w uprawie rzepaku
15. Uczestnik pielgrzymki
16. ...... czterozębny – rzepakowy szkodnik łodyg
17. Mała kość
18. Określa ją GPS
19. Samica łosia
20. Jej nazwa po łacinie to Lavandula
21. Rodzaj dawnych kajdan
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4.
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REKLAMUJ SIĘ
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Reklama na okładce kolor:
• II, III str.    – 1 540 zł
• IV str.     – 1 845 zł

Reklama wewnątrz kolor:
• format A4    – 1230 zł
• format 1/2 A4   –   770 zł
• format 1/4 A4   –   615 zł

Artykuł sponsorowany: format A4 kolor – 923 zł netto

Ceny reklam zawierają podatek VAT

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

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.

Zachęcamy rolników do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń drobnych!!!



Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, tel. 89 535 76 84, fax 89 526 44 39
e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.wmodr.pl

    BADANIEOPRYSKIWACZY
UMÓW SIĘ NA BADANIE

Diagnosta Telefon Obsługiwane powiaty
Jerzy Bancewicz 697 632 064 Szczytno N. Miasto Lubawskie
Arkadiusz Grędziński 665 992 220 Elbląg Braniewo
Karol Siennicki 665 892 079 Ełk Węgorzewo
Grzegorz Jędrzejek 665 990 472 Działdowo Olsztyn
Artur Jankowski 665 960 371 Nidzica Olsztyn
Grzegorz Kasprowicz 665 920 536 Iława Ostróda
Wojciech Staniszewski 697 632 492 Lidzbark Warm. Bartoszyce
Emil Kobiela 695 990 251 Giżycko Pisz
Maria Kapuścińska 665 892 311 Olecko Gołdap
Czesława Orłowska-Staniszewska 665 910 634 Kętrzyn Mrągowo

► KONTROLA  ► KALIBRACJA  ► ATESTACJA


