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znaczenie gospodarcze melioracji wodnych
Melioracje wiążą się głównie z zagadnieniami budowy i funkcjonowa-
nia systemów nawadniających i odwadniających w celu przystosowa-
nia środowiska do potrzeb produkcji roślinnej.

użytkowanie mleczne klaczy
Mleko klaczy jako pokarm dla człowieka było znane w świecie od wie-
lu wieków. Dokumenty pisane w tej sprawie (Herodot), zachowane do 
dziś pochodzą z ok. V wieku p.n.e.
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Rolnikom, działaczom samorządowym,
związkowym,

pracownikom obsługi rolnictwa,
młodzieży wiejskiej

oraz wszystkim czytelnikom
„Bieżących Informacji”

najserdeczniejsze życzenia
pogodnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy,

zdrowia, radości
i wiosennego nastroju

składa
Dyrekcja i pracownicy WMODR

z siedzibą w Olsztynie

Święta Wielkanocy po raz kolejny spędzimy 
w nietypowych okolicznościach,

spowodowanych pandemią koronawirusa. 
Nie zapominajmy jednak o tym,

co najważniejsze w tym pięknym okresie 
Zmartwychwstania Pańskiego,

niosącym ze sobą duchowe odrodzenie. 
Życzymy, aby pojawiły się w nas nowe pokłady 

optymizmu i nadziei, przywracające wiarę w Boga
i drugiego człowieka.

Niech żyjący Chrystus da nam siłę
do pokonywania trudności oraz pomoże z ufnością 

patrzeć w przyszłość. 
Artur Chojecki

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Sławomir Sadowski

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski
Aleksander Socha

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

Szanowni Państwo,
Przed nami święta Wielkiej Nocy – jakże ważne

w tradycji chrześcijańskiej, a także w życiu każdego z nas.
Tej wiosny po raz kolejny spędzimy je

w nadzwyczajnych warunkach.
Już codziennie życzymy sobie dużo zdrowia

i szybkiego powrotu do normalności.
Życzymy też Państwu, by te święta pomogły nam

docenić to, co prawdziwie ważne.
Niech wniosą w nasze życie tak potrzebne dziś wiarę, nadzieję i pokój,
a także siłę do przezwyciężania trudności. Dbajmy o siebie nawzajem. 

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek

Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk
Przewodnicząca

Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Z okazji świąt Wielkanocy życzymy Państwu 
zdrowia i dostatku w domach i na polach.

Niech kolorowe pisanki ozdabiają suto zastawione stoły, 
a zasiane ziarno wzrasta dobrym plonem.

Wesołego Alleluja!
Dyrekcja i Pracownicy

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
wszystkim rolnikom, ich rodzinom

oraz pracownikom instytucji działających na rzecz rolnictwa
życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia, pogody w sercu i radości

płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego składa,
Dyrekcja oraz pracownicy

Oddziału Terenowego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

w Olsztynie



Szanowni Państwo!
Wielkanoc jest w naszej chrześcijańskiej tradycji

najważniejszym świętem. Symbolem tryumfu życia,
którego sens i piękno oddaje odwieczny cykl przyrody.

Głęboki sens tych świąt najlepiej oddają słowa św. Jana Pawła II,

„Baranku ofiarowany dla naszego zbawienia,
  który dziś powstajesz z martwych!

   Wzywasz nas, abyśmy podtrzymywali
    w świecie płomień nadziei.”

W dzisiejszym świecie tym płomieniem nadziei jest silna rodzina połączona 
więzami miłości i szacunku. Niech odwieczny tryumf życia będzie umocowany 
na mocnych korzeniach naszej tradycji i kultury, dzięki którym cykl życia nigdy 
nie zostanie przerwany. Dzieląc się jajkiem i wszelki darami natury, potrawami 

przygotowanymi z najlepszych polskich produktów pamiętajmy o tych,
których ciężkiej pracy je zawdzięczamy.

Grzegorz Puda
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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nasza wspólna walka z pandemią trwa

Od marca 2020 roku do warmińsko-mazurskich placówek 
medycznych (szpitali, specjalistycznych przychodni, hospi-
cjów), a także Domów i Ośrodków Pomocy Społecznej, in-
nych placówek opiekuńczo-pomocniczych oraz szkół i przed-
szkoli przekazano m.in.: maseczki (ponad 6,5 mln szt.), rę-
kawice (ponad 4,75 mln szt.), fartuchy (ponad 230 tys. szt.), 
czepki (ponad 60 tys. szt.), kombinezony ochronne (prawie 
200 tys. szt.), przyłbice (ponad 100 tys. szt.), gogle (ponad 82 
tys. szt.) oraz płyny do dezynfekcji (ponad 356 tys. l.), ochra-
niające pracowników i podopiecznych przed wirusem oraz 
zapewniające poszczególnym jednostkom bezpieczeństwo 
sanitarne. 

Oddzielna partia 5,7 mln maseczek chirurgicznych dzię-
ki straży pożarnej, wojskom obrony terytorialnej, policji, stra-
ży miejskiej i samorządom trafiła bezpo-
średnio do mieszkańców województwa 
warmińsko-mazurskiego. Po nowym am-
bulansie otrzymały od wojewody dwa 
szpitale: w Ełku i Nowym Mieście Lu-
bawskim. 

W ostatnim czasie wojewoda warmiń-
sko-mazurski uzyskał także od polskie-
go rządu dodatkową pulę 20 tys. szcze-
pionek AstraZeneca, dzięki której możli-
we było zakończenie szczepień grupy 0 
i rozpoczęcie szczepień populacyjnych 
osób z rocznika 1952 i młodszych. 

Rządowe wsparcie w postaci środków 
finansowych popłynęło również do szpi-
tali z regionu, głównie powiatowych, za-
angażowanych w walkę z koronawiru-
sem. Część oddziałów, a nawet szpita-
li, była w całości przekształcana pod ką-
tem opieki nad pacjentami covidowymi. 

Kwota ponad 26 mln zł została przekazana głównie na ich do-
posażenie i sprawne funkcjonowanie w czasie pandemii. Nie 
sposób nie wspomnieć także o powstaniu tak bardzo potrzeb-
nych, zwłaszcza podczas trzeciej fali pandemii, dwóch szpitali 
tymczasowych: w Nidzicy i Szczytnie, które dysponują znacz-
ną liczbą stanowisk respiratorowych.

Specjalnym wsparciem objęto również Domy i Ośrod-
ki Pomocy Społecznej. Poza środkami na bieżącą działal-
ność DPS-ów, przekazano im fundusze z budżetu państwa 
(z rezerwy celowej i budżetu wojewody) w łącznej kwocie 
ponad 8 mln zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność 
oraz uchronienie podopiecznych i pracowników przed za-
każeniami. Natomiast do OPS-ów przekazano kwotę ponad 
6 mln zł, z czego aż 4 mln zł z budżetu wojewody. Środki 
te posłużyły na ich bieżącą działalność i zwiększenie wy-
nagrodzenia pracowników socjalnych realizujących swoją 
pracę w terenie. 

W tym trudnym i nieprzewidywalnym okresie admini-
stracja rządowa, poprzez służby wojewody, dokłada wszel-
kich starań, by zabezpieczyć obywateli oraz instytucje przed 
rozprzestrzenianiem się COVID-19. Pomoc finansowa i sprzę-
towa służy również sprawnemu funkcjonowaniu wymienio-
nych powyżej placówek. Sytuacja jest na bieżąco monitorowa-
na i analizowana przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kry-
zysowego, który podejmuje działania wyprzedzające i osło-
nowe. Walka z pandemią toczy się codziennie, ale mamy na-
dzieję, że także dzięki odpowiedzialnej postawie społeczeń-
stwa i realizacji procesu szczepień, wkrótce ogłosimy wygra-
ną i powrócimy do normalności.

Ostatni rok pokazał, że do walki z koronawirusem potrzebne są nie tylko środki finansowe, ale również sprzętowe, 
a przede wszystkim kadrowe. 

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
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z życia WMODR

|Zapraszamy do korzystania z interneto-
wych form przekazywania wiedzy przez 
WMODR

q Seminaria online:
n 16 kwietnia 2021 r. odbędzie się semina-
rium pn. „Produkcja ziemniaka. Metody 
ograniczenia bakteriozy pierścieniowej 
oraz agrofagów kwarantannowych ziem-

niaka”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne 
spotkania jest Mirosław Sadowski, specjalista WMODR, tel. 
695 990 246.

n 20 kwietnia 2021 r. odbędzie się seminarium pn. „Choroby 
cywilizacyjne – czym są i jak im zapobiegać”. Osobą od-
powiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Ma-
ria Kapuścińska, specjalista WMODR, tel. 665 892 311.
Zachęcamy do zapoznania się z programami planowanych spotkań. 

Zamieszczone są one na stronie internetowej Ośrodka wraz z infor-
macją o sposobie zarejestrowania się.

Szkolenia online – są organizowane przez doradców tereno-
wych i mają na celu przekazanie najświeższych i ważnych in-
formacji branżowych. Plan szkoleń online zamieszczony jest na 
stronie internetowej WMODR w zakładce szkolenia. 

Rejestracji zamiaru udziału można dokonać przez stronę Ośrod-
ka wybierając kolejno: aktualności, wieści z PZDR, ewentualnie in-
teresujący powiat, choć w przypadku szkoleń online nie obowiązuje 
podział terytorialny.

Szkolenia e-learningowe – odbywają się w dogodnym dla 
uczestnika czasie, tzn. dzięki nadanym przez WMODR upraw-
nieniom (login i hasło) uczestnik otrzymuje dostęp do treści 
przygotowanych przez specjalistów Ośrodka i kształci się sa-
modzielnie. Doskonała forma dla osób ceniących indywidual-
ny tok zdobywania wiedzy. Po ukończonym szkoleniu i pozy-
tywnym zaliczeniu testu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie 
o ukończeniu szkolenia.
q Dostępne szkolenia e-learningowe:
n „Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności go-

spodarczej przez rolników i ich domowników”;
n „Hodowla, chów i użytkowanie zwierząt gospodarskich, 

w tym zasady uboju z konieczności zwierząt gospodar-
skich kopytnych poza rzeźnią”. 

Rejestracji zamiaru udziału można dokonać przez stronę interne-
tową Ośrodka w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

q Kampania składania wniosków o płatności za 2021 rok
Od 15 marca, jak co roku, trwa przyjmowanie przez 

ARiMR wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, 
płatności obszarowych PROW oraz płatności dobrostano-
wych PROW. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa 
dotyczącego wymogów, które należy spełnić, aby płatno-
ści otrzymać, a także świadczą usługi wypełnienia wnio-
sków o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontak-
tu z doradcami terenowymi w celu omówienia szczegó-
łów współpracy.

q Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020
n „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – na-

bór trwa od 11 marca do 31 grudnia br.
n „Współpraca” – nabór trwa od 29 marca do 12 maja br.
n „Premie dla młodych rolników” – nabór trwa od 31 mar-

ca do 29 maja br.
n „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – nabór trwa do 

31 marca do 29 maja br.
n „Tworzenie grup producentów i organizacji producen-

tów” – nabór od 15 kwietnia do 31 maja br.
Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie 

wymienionych działań i poddziałań PROW na lata 2014-2020 oraz 
z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczo-
nych przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolni-
czego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR. 

q Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021 
W okresie od 14 czerwca do 9 lipca br. Ośrodek przeprowa-

dzi 19 Powiatowych Dni Pola. Rolnicy będą mogli porównać, 
w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących 
w ich gospodarstwach, m.in. potencjał plonowania odmian 
roślin uprawnych, sposoby ochrony roślin i rodzaje nawoże-
nia. Zakładamy, że wiedza zdobyta podczas spotkań umożliwi 
rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili 
oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją kon-
kurencyjność. W programie spotkań planujemy, m.in.: prak-
tyczne sesje na poletkach demonstracyjnych, wykłady przed-
stawicieli nauki, konsultacje z doradcami. Honorowy patro-
nat nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą Kra-
jowym Dniom Pola 2021 w Minikowie odbywającym się pod 
hasłem „Europejski Zielony Ład na polach w Polsce”. Zapra-
szamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produku-
jących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialne-
go oraz innych instytucji i organizacji, których zakres dzia-
łania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpra-
cy w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynują-
cą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Agnieszka 
Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, 
tel. 665 891 386.

q Konkursy WMODR:
n Najładniejsza pisanka wielkanocna – termin przesyła-

nia zdjęć ukazujących własnoręcznie wykonaną pisankę 
upływa 9 kwietnia br.

n Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej 
w obiektach z zachowaniem architektury regionalnej - 
zdjęcia obiektów będących przedmiotem konkursu nale-
ży przesłać do 4 czerwca br.

n W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. 
Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej 
wsi XX wieku. Opowiadania wybrane – prace konkurso-
we w dowolnej formie literackiej zawierające wspomnie-
nia należy dostarczyć do 30 września br.

Szczegółowe informacje o konkursach (regulaminy, karty 
zgłoszeń, terminy, adresy) są dostępne na stronie www.wmodr.pl.

Z życia wmOdR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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W tym roku, nietypowo, bo w formule on-
line, marszałek województwa Gustaw Ma-
rek Brzezin spotkał się z 88 sołtysami wy-
różnionymi za zaangażowanie w aktywi-
zację społeczności lokalnej oraz inicjono-
wanie działań wpływających na poprawę 
wizerunku wsi i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego. 

W spotkaniu wzięli również udział lokalni samorządowcy 
– wójtowie i burmistrzowie. 

– Już po raz drugi pandemia pokrzyżowała nam plany, nie po-
zwalając spotkać się osobiście – powiedział marszałek Brzezin. – 
Cieszę się, że chociaż w tej formie możemy świętować Samorządowy 
Dzień Sołtysa i podziękować Państwu za Waszą pracę.

Na Warmii i Mazurach ponad 600 tys. osób to mieszkańcy 
wsi i małych miejscowości, rolnictwo jest jedną z najważniej-
szych gałęzi gospodarki regionu, a produkcja zdrowej żyw-
ności jedną z jego inteligentnych specjalizacji. Samorząd wo-
jewództwa od lat realizuje dobrą praktykę prosołecką. W wy-
miarze własnego budżetu, ale też wsparcia przy pozyskiwa-
niu środków unijnych.

Te działania to m.in. realizacja Programu Odnowy Wsi, 
organizacja konkursów, takich jak „Aktywna wieś Warmii, 
Mazur i Powiśla”, a przede wszystkim realizacja dwóch 
działań objętych PROW 2014-2020, w których średni po-
ziom kontraktacji to ok. 90 proc. dostępnego limitu. Dzięki 
unijnym pieniądzom powstały setki kilometrów dróg lokal-
nych, urządzeń wodno-ściekowych, nowe targowiska i wie-
le małych, ale ważnych dla wsi inwestycji. Te ostatnie to za-
sługa LEADER’a i liderów – najbardziej aktywnych miesz-
kańców wsi.

– Są nowe oczekiwania wobec sołtysów – zauważa Marek Szo-
stek, sołtys Szyldaka. – Ludzie chcą mieć lepsze warunki nie tylko 
socjalne, ale i kulturalne. Dlatego zostałem sołtysem. Chciałbym do-
prowadzić do tego, że nasza wieś będzie bardzo piękna.

– Pomysły tworzą się dzięki ludziom – podkreśla Kinga Roma-
nowska, sołtyska Łęgna. – Sołtys sam nic nie zrobi, nie załatwi. 
To mieszkańcy inicjują te pomysły.

Przykładem docenienia roli sołtysów i rad sołeckich jest pro-
jekt „Małe granty sołeckie marszałka województwa”. W ubie-
głym roku 500 tys. zł z budżetu województwa trafiło do so-
łectw na realizację najbardziej potrzebnych i oczekiwanych 
przez mieszkańców wsi projektów. Od 2017 r., czyli od pierw-
szej edycji konkursu, to już ok. 2 mln zł.

– Jest to taka demokracja u podstaw. Tu i teraz w lokalnym śro-
dowisku – dodaje Edyta Kopeć sołtyska Świętajna. – Tu nie ma 
wielkich głosowań, dyskusji. Skupiamy się na tych najmniejszych, ale 
ważnych dla nas sprawach i wspólnie wszystko robimy.

Na potrzebę wspólnych działań mieszkańców, sołtysów, 
lokalnych samorządów i samorządu województwa zwraca 
uwagę Przemysław Piech, sołtys Bartążka. – Jeżeli wszyscy 
będziemy współpracować to nasze wsie będą wspaniałą wizytów-
ką na całą Polskę.

Gratulując wyróżnionym sołtysom marszałek Brzezin do-
dał: – Dziękuję za Wasz wielki trud i zaangażowanie w pracę na 
rzecz rozwoju „Małych Ojczyzn”, za podejmowanie i realizowanie 
trudnych wyzwań. Efekty tych działań, widzimy na co dzień i bar-
dzo doceniamy, czego wyrazem są przyznane Państwu wyróżnienia. 
Gratuluję. Dziękuję za Państwa zapał, skuteczność i profesjonalizm. 
Życzę wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji planów, wzajemne-
go zrozumienia, powodzenia w życiu prywatnym, a przede wszyst-
kim dużo zdrowia oraz możliwie szybkiego powrotu do normalno-
ści. Mam nadzieję, że będziemy mogli osobiście spotkać się we wrze-
śniu na Dożynkach Wojewódzkich.

Obchodzony 11 marca Samorządowy Dzień Sołtysa co roku jest okazją, by podziękować gospodarzom wsi za ogrom-
ne zaangażowanie, jakie wkładają w pracę na rzecz rozwoju sołectw.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Święto sołtysów na warmii i mazurach
w trybie online
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Konkurs Kulinarny pn. „BITWA REGIONÓW” to największy konkurs dla kół gospodyń wiejskich, ich związków oraz 
stowarzyszeń skupiających kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja 
i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej; upowszechnianie i rozwój form współdzia-
łania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.

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

Zapraszamy koła gospodyń wiejskich
do „Bitwy RegiOnÓw 2021”!!!

Konkurs organizuje Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa pod honorowym pa-
tronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania 
do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego 
folkloru oraz chęci promocji polskiej żyw-
ności i szerzenia patriotyzmu konsumenc-
kiego. Bitwa regionów to nie tylko rywa-

lizacja, to także wsparcie polskich rolników i promocja lokal-
nych produktów.

Zainteresowanie i chęć zaprezentowania kuchni swojego re-
gionu jest coraz większe. W piątej edycji konkursu wzięło udział 
prawie 800 kół z całej Polski. Półfinał „Bitwy Regionów” w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim odbył się podczas XXVI Tar-
gów Rolniczych „Wszystko dla Rolnictwa” w Olsztynie. W finale 
konkursu nasze województwo reprezentowało Koło Gospodyń 
Wiejskich „Luba” z miejscowości Lubajny z potrawą „Luba ma-
zurska czyli rolada ziemniaczana z sosem kurkowym”. Koło za-
jęło III miejsce na podium otrzymując gratulacje z rąk Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dyrektora Generalnego KOWR 
podczas finałowej gali na Targach „Smaki Regionów” w Pozna-
niu. Wyjątkową nagrodą dla laureatek „Bitwy Regionów” było 
spotkanie z Parą Prezydencką, w Pałacu Prezydenckim.

Tegoroczna, szósta edycja będzie odbywać się w warunkach 
trwającej epidemii COVID-19, dlatego częściowo została przenie-
siona do sieci w formie multimedialnej.

Zadaniem uczestniczek jest przygotowanie opisu receptury 
i wykonania tradycyjnej potrawy regionalnej charakterystycz-
nej dla regionu działania Koła Gospodyń Wiejskich (z wyłącze-
niem deserów) oraz przygotowanie potrawy wg. przysłanego 
na Formularzu zgłoszeniowym przepisu i wykonanie prezenta-
cji w formie filmu wideo.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Etap 
I obejmuje zgłoszenie udziału oraz ocenę prac przez Komisję kon-
kursową na szczeblu województwa. Zwyciężczynie I Etapu bę-
dą reprezentowały Warmię i Mazury podczas finału krajowego.

Na co Komisje Konkursowe będą zwracać uwagę? Pierw-
sza ocena i najwięcej punktów otrzymuje sama Praca konkur-
sowa – potrawa, której recepturę i opis wykonania wyślą Pa-
nie w formie elektronicznej poprzez Formularz zgłoszeniowy. 
To połowa sukcesu. Należy wybrać odpowiedni przepis po-
trawy regionalnej, związanej z danym obszarem geograficz-
nym, która wywodzi się z tradycji i kultywowanych w da-
nym regionie zwyczajów. Drugą połowę punktacji stanowią 
elementy związane z prezentacją w formie filmu wideo zgło-
szonej potrawy konkursowej. Tutaj najwięcej punktów moż-
na otrzymać za zakres i charakter informacji przekazanych 
w prezentacji o regionalnych tradycjach kulinarnych i regio-
nalnym charakterze prezentowanej potrawy konkursowej oraz 
o regionalnych produktach wykorzystanych do przygotowa-
nia potrawy konkursowej. Bardzo ważna jest estetyka i spo-
sób prezentacji potrawy oraz walory artystyczne i estetyczne 
prezentacji, które w znaczący sposób mogą oddziaływać na 
odbiorcę i jego emocje. 

Nagrody w Konkursie otrzymają KGW za zajęcie I, II i III 
miejsca przyznane na obu etapach Konkursu. W tym roku pu-
la nagród wyniesie ponad 35 tys. zł.

|Koła Gospodyń Wiejskich mogą dokonać zgłoszenia do 
Konkursu drogą elektroniczną przez upoważnionego 
przedstawiciela KGW w terminie do 31 maja 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy i pracę Konkursową należy przesłać 
poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bi-
twaregionow.pl. 

KGW, których Prace konkursowe zostaną zakwalifikowane 
do II Etapu Konkursu zostaną o tym poinformowane w termi-
nie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na stronie www.bitwaregionow.pl. W ra-
zie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego 
i telefonicznego z pracownikami oddziału terenowego KOWR 
w Olsztynie: cezary.antczak@kowr.gov.pl, tel. 89 524 89 27 
i marta.koprowska-pietkun@kowr.gov.pl, tel. 89 524 89 51.

Bieżące Informacje nr 4 [378]  n  Kwiecień 2021 9

z życia KOWR



W tych samych latach wysyłane były 
wnioski spersonalizowane wraz z mate-
riałem graficznym, co było wykorzysty-
wane przez rolników, składających wnio-
ski w wersji papierowej.

W roku 2021 nie ma możliwości złoże-
nia uproszczonego oświadczenia zastępu-

jącego wniosek o przyznanie płatności. Ponadto od roku 2021 
do rolników nie będzie już przesyłany spersonalizowany for-
mularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papie-
rowej, co oznacza, że nie ma też możliwości przesyłania sper-
sonalizowanego formularza wniosku wraz z materiałem gra-
ficznym w wersji papierowej. Wnioski można złożyć jedynie 
przez Internet, korzystając z aplikacji eWniosekPlus dostępnej 
na stronie www.arimr.gov.pl. Za datę złożenia wniosku za pomo-
cą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji 
w aplikacji eWniosekPlus, uważa się datę wysłania wniosku.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi za-
łącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 
marca do dnia 15 maja br. W związku z tym, że w 2021 r. 15 
maja przypada w sobotę, złożenie wniosku możliwe jest do 
dnia 17 maja 2021 r. Wniosek może być także złożony w termi-
nie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, 
tj. do dnia 11 czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień roboczy 
opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wyso-
kości 1% należnej kwoty płatności. Zgłoszenia zmian we wnio-
skach można składać do dnia 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany 
do wniosku po dniu 31 maja 2021 r. skutkuje pomniejszeniem 
płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień 
roboczy opóźnienia – ostateczny termin składania zmian do 
wniosku upływa w dniu 11 czerwca 2021 r.

Od bieżącego roku uległ zmianie również zakres danych po-
dawanych we wniosku o przyznanie płatności w ramach sys-
temów wsparcia bezpośredniego przez rolników posiadających 
poniżej 10 ha gruntów ornych. Został rozszerzony o informa-
cje na temat poszczególnych upraw w ramach deklarowanych 
działek rolnych, analogicznie jak przez rolników posiadających 
powyżej 10 ha gruntów ornych. Zebrane w ten sposób informa-
cje będą służyć realizacji działań PROW. W tegorocznym na-
borze będzie obowiązywać dodatkowy warunek do otrzyma-
nia płatności związanej do powierzchni uprawy pomidorów. 
Chodzi tu o wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady 
i zapewnienia minimalnej obsady 20 tys. szt./ha. Nie przewi-
dziano też różnicowania wysokości stawki płatności do roślin 
strączkowych na ziarno w zależności od powierzchni. Dotych-

czas do pierwszych 75 ha upraw roślin strączkowych przysłu-
giwała dwukrotnie wyższa stawka. Ponadto, zgodnie z prze-
pisami unijnymi, od roku 2021 konopie odmiany Finola nie są 
objęte wsparciem w Polsce. Wynika to z faktu, że w przypad-
ku tej odmiany zawartość tetrahydrokanabinolu (THC) w ro-
ku 2019 i w roku 2020 przekroczyła dopuszczalną w Unii Eu-
ropejskiej wartość, tj. 0,2%.

Kolejna ze zmian przewiduje możliwość korzystania przez 
ARiMR i rolników ze zdjęć geotagowanych. Są to zdjęcia za-
wierające informacje o długości i szerokości geograficznej miej-
sca w którym go wykonano. Takim zdjęciem będą mogły się 
posługiwać strony postępowania o przyznanie płatności ob-
szarowych. Rolnik będzie mógł wykorzystać zdjęcia jako do-
wód w sytuacjach, które wymagają precyzyjnego wyjaśnienia 
m.in. w kwestiach związanych z potwierdzeniem lub też za-
negowaniem deklaracji rolnika, czy wypełnienia przez niego 
zobowiązań. Zdjęcia będzie można wykonać i przesłać z wy-
korzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2021 zdjęcia geotagowa-
ne będą stanowiły dokument urzędowy. By ułatwić korzysta-
nie z aplikacji eWniosekPlus, w 2021 r. wprowadzono również 
kilka zmian usprawniających jej działanie, m.in. dodana zosta-
ła sekcja wskazująca na najbardziej aktualny wniosek wysła-
ny do ARiMR; generowane są ostrzeżenia o niewykorzystaniu 
w całości maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO) na 
działce; wyświetlają się błędy, ostrzeżenia czy też wizualiza-
cje w sposób bardziej wyeksponowany; a także umożliwiono 
przegląd listy upraw czy elementów EFA (obszarów proekolo-
gicznych) zdefiniowanych w gospodarstwie.

Aplikacja eWnioskePlus w znaczący sposób ułatwia proces 
wypełniania oraz składania wniosków. Aplikacja została przy-
gotowana w taki sposób, aby rolnicy mieli możliwość wyboru 
doradcy i nadania mu odpowiedniego na dany rok upoważ-
nienia do obsługi wniosku. Jest to znaczne ułatwienie w przy-
padku tych rolników, którzy zdecydowali się na wypełnienie 
wniosku przez doradców. Rolnicy, którzy nie mogą skorzystać 
z pomocy doradców, a nie posiadają komputera lub obawia-
ją się, że sami sobie nie poradzą z wypełnieniem e-wniosku, 
mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanych w Agencji sta-
nowisk, z których będzie można wysłać wniosek oraz wspar-
cia w kwestiach technicznych ze strony pracowników ARiMR.

Szczegółowych informacji odnośnie płatności bezpośrednich 
i płatności w ramach PROW 2014-2020 można uzyskać na stro-
nie internetowej ARiMR – www.arimr.gov.pl – zakładka „Płat-
ności bezpośrednie”.

zmiany w zasadach przyznawania
płatności bezpośrednich
W tym roku jedną z ważniejszych zmian jest możliwość składania wniosków jedynie w formie elektronicznej. Przez 
ostatnie trzy lata, od momentu startu aplikacji eWniosekPlus, rolnicy zamiast wniosku o przyznanie płatności na dany 
rok (płatności bezpośrednie i płatności obszarowe PROW) mogli składać Oświadczenie potwierdzające brak zmian 
w danym roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku poprzednim.

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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z życia KRUS

Rolnictwo jest jednym z najbardziej wypadkowych sektorów gospodarki. Dzięki licznym działaniom prewencyjnym 
podjętym przez Kasę, jak również wzrostowi świadomości rolników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w województwie warmińsko-mazurskim na przestrzeni ostatnich 4 lat liczba zgłoszonych wypadków zmniejszyła się 
o ponad 35%. Mimo, to tylko w 2020 r. do Oddziału zgłoszono aż 546 wypadków.

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

wypadek przy pracy
w gospodarstwie rolnym

Poszkodowanych w wypadkach w rolnic-
twie najczęściej nurtują następujący pytania:
q Czy zdarzenie, któremu uległem jest 

wypadkiem przy pracy rolniczej? 
q Kiedy i gdzie powinienem zgłosić za-

istnienie wypadku? 
q Jak wygląda postępowanie powypad-

kowe? 
q Czy będę uprawniony do otrzymania odszkodowania?

Wypadkiem przy pracy rolniczej, w rozumieniu art. 11 ust. 
1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest nagłe zda-
rzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło pod-
czas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem 
działalności rolniczej albo pozostających w związku z wyko-
nywaniem tych czynności:
1. Na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony pro-

wadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodar-
stwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodar-
stwem rolnym, lub

2. W drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa 
rolnego, albo w drodze powrotnej, lub

3. Podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego 
zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działal-
ności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czyn-
ności, lub

4. W drodze do miejsca wykonywania czynności, o których 
mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Wypadek przy pracy 
rolniczej, należy zgło-
sić do najbliższej jed-
nostki terenowej Kasy 
bez zbędnej zwłoki, nie 
później niż w terminie 
6 miesięcy od dnia je-
go zaistnienia. Zgłosze-
nia wypadku może do-
konać poszkodowany, 

członkowie jego rodziny lub inne osoby: osobiście, telefonicz-
nie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo elektronicznej. 

Nieuzasadnione, zbyt późne zgłoszenie zdarzenia do KRUS 
oraz związany z tym brak możliwości ustalenia okoliczności 
zdarzenia mogą skutkować odmową prawa do jednorazowe-
go odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmier-
ci wskutek wypadku.

Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek po-
winna w miarę możliwości zabezpieczyć miejsce i przedmioty 
związane z wypadkiem, a następnie udostępnić je pracowni-

kowi Kasy. Należy również wskazać świadków wypadku, do-
starczyć posiadaną dokumentację leczenia oraz udzielić pełnej 
informacji o zdarzeniu.

Protokół powypadkowy sporządza się po przeprowadzeniu 
postępowania dowodowego ustalającego okoliczności i przy-
czyny wypadku, nie później niż w ciągu 14 dni od wyjaśnie-
nia ostatniej okoliczności niezbędnej do wyjaśnienia sprawy. 
Odpis protokołu doręcza się poszkodowanemu, a jeśli poszko-
dowany zmarł wskutek wypadku – uprawnionemu członko-
wi rodziny poszkodowanego ubiegającemu się o jednorazowe 
odszkodowanie. 

Do protokołu powypadkowego można zgłosić na piśmie 
uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni od jego otrzymania. Pro-
tokół powypadkowy stanowi podstawę do uznania bądź nie-
uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu 
rolnikowi lub domownikowi, który doznał stałego lub długo-
trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pra-
cy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej albo członkom 
rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy 
pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. 

W celu uzyskania świadczenia należy złożyć wniosek na 
formularzu KRUS SR-23. 

Szybką i bezpieczną formą wypłaty wszystkich świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego rolników jest przelew środków 
na osobiste konto bankowe uprawnionego. W tym celu numer 
rachunku bankowego należy wskazać we wniosku lub dostar-
czyć do jednostki terenowej KRUS, osobiście lub listownie, ory-
ginalny albo poświadczony za zgodność z oryginałem doku-
ment bankowy potwierdzający fakt posiadania/współposiada-
nia przez uprawnionego rachunku bankowego wraz z dyspozy-
cją wypłaty świadczenia za pośrednictwem wybranego banku.

Ubezpieczonemu nie będzie przysługiwało prawo do jedno-
razowego odszkodowania, jeżeli spowodował wypadek umyśl-
nie, wskutek rażącego niedbalstwa lub sam w znacznym stop-
niu przyczynił się do wypadku (będąc w stanie nietrzeźwości, 
pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropo-
wych lub innych środków o podobnym działaniu).

Jednorazowe odszkodowanie ustala się w wysokości propor-
cjonalnej do określonego procentowo stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uzna-
je się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje 
upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, zaś 
za długotrwały – takie naruszenie sprawności organizmu, któ-
re powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres prze-
kraczający 6 miesięcy, ale mogące ulec poprawie.

Źródło:
- www.krus.gov.pl
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znaczenie gospodarcze melioracji wodnych
Melioracje wiążą się głównie z zagadnieniami budowy i funkcjonowania systemów nawadniających i odwadniają-
cych w celu przystosowania środowiska do potrzeb produkcji roślinnej. Przez odprowadzenie nadmiaru wody zwięk-
sza się przydatność rolniczą pól i łąk i tym samym tworzy się lepsze warunki do hodowli zwierząt. Pojęcie melioracji 
reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; Dz. U. 2017.

mgr Jerzy Rutkowski
Główny Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przepisy ustawy 
z 2001 r. Prawo wod-
ne przestały obo-
wiązywać z dniem 
1 stycznia 2018 r., 
czyli w momencie 
gdy w życie weszła 
ustawa z dnia 20 lip-

ca 2017 r. – Prawo wodne. W art. 197 te-
go aktu zamieszczono analogiczny kata-
log urządzeń i określono je po prostu ja-
ko „urządzenia melioracji wodnych”. Jed-
nocześnie nie uwzględniono zmiany usta-
wy Prawo budowlane, w której pozosta-
ło odniesienie do urządzeń melioracji 
szczegółowych, co faktycznie mogło po-
wodować problemy interpretacyjne. Lite-
ralne rozumienie obowiązującego w nie-
zmienionym brzmieniu art. 29 ust. 2 pkt 
9 Prawo budowlane prowadziło bowiem 
do wniosku, że wyartykułowane w nim 
zwolnienie nie znajduje w ogóle zastoso-
wania do urządzeń melioracyjnych, gdyż 
obecnie nie definiuje się takiego rodza-
ju urządzeń jako „urządzenia melioracji 
wodnych szczegółowych”. Powyższe po-
twierdza fakt, że zgodnie z ustawą z dnia 
11 września 2019 r. o zmianie ustawy – 
Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw treść analizowanego art. 29 ust. 2 
pkt 9 ustawy – Prawo budowlane uległo 
zmianie, otrzymując brzmienie: 9) wyko-
nywaniu i przebudowie urządzeń melio-
racji wodnych, a zatem przepis ten został 
dostosowany do przepisów Prawo wod-
ne. Powyższa nowelizacja została opubli-
kowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 
2170 i weszła w życie 23 listopada 2019 r.

Jak wcześniej wspomniałem, pojęcie 
melioracji reguluje ustawa z dnia 20 lip-
ca 2017 r. Prawo wodne; Dz. U. 2017; poz. 
1566. Zgodnie z art. 195 tej ustawy, melio-
racje wodne polegają na regulacji stosun-
ków wodnych w celu polepszania zdol-
ności produkcyjnej gleby i ułatwiania 
jej uprawy. Natomiast art. 198 mówi, że 
„przy planowaniu, wykonywaniu urzą-
dzeń melioracji wodnych należy kierować 
się potrzebą zachowania zróżnicowanych 
biocenoz polnych i łąkowych, konieczno-
ścią dobrego stanu wód oraz konieczno-

ścią osiągnięcia celów środowiskowych”. 
W związku z powyższym, iż w ustawie 
mocno zaznacza się element środowisko-
wy, zagadnienie to nieco rozszerzę. Zatem 
celem środowiskowym jest ochrona oraz 
poprawa ich stanu ekologicznego i stanu 
chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej 
dobry stan ekologiczny i dobry stan che-
miczny wód powierzchniowych, a także 
zapobieganie pogorszeniu ich stanu eko-
logicznego i stanu chemicznego. Te cele 
realizuje się przez podejmowanie dzia-
łań zawartych w planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza, a polega-
ją one w szczególności na: zapobieganiu 
lub ograniczaniu wprowadzania do nich 
zanieczyszczeń; zapobieganiu pogorsze-
niu oraz poprawa ich stanu; ich ochro-
nie i podejmowaniu działań naprawczych.

Wykonywanie urządzeń melioracji 
wodnych należy do właścicieli gruntów. 
Mogą być wykonywane na koszt Skarbu 
Państwa, w tym przy udziale środków 
publicznych, za zwrotem, w formie opłaty 
melioracyjnej, części kosztów przez wła-
ścicieli gruntów, na które te urządzenia 
wywierają korzystny wpływ, zwanych da-
lej „zainteresowanymi właścicielami grun-
tów” – art. 199 – Prawo wodne. Utrzymy-
wanie urządzeń melioracji wodnych nale-
ży do zainteresowanych właścicieli grun-
tów, a jeżeli urządzenia te są objęte dzia-
łalnością spółki wodnej działającej na te-
renie gminy – do tej spółki.

Urządzeniami melioracji wodnych 
są: rowy wraz z budowlami związany-
mi z nimi funkcjonalnie, drenowania; ru-
rociągi, stacje pomp służące wyłącznie do 
celów rolniczych, ziemne stawy rybne, 
groble na obszarach nawadnianych, sys-
temy nawodnień grawitacyjnych, systemy 
nawodnień ciśnieniowych.

Przepisy dotyczące urządzeń meliora-
cji wodnych stosuje się odpowiednio do: 
budowli wstrzymujących erozję wodną; 
dróg dojazdowych niezbędnych do użyt-
kowania obszarów zmeliorowanych; fito-
melioracji oraz agromelioracji; systemów 
przeciwerozyjnych; zagospodarowania 
zmeliorowanych trwałych łąk i pastwisk; 
zagospodarowania nieużytków przezna-
czonych na trwałe łąki i pastwiska.

Melioracje wodne polegają na regula-
cji stosunków wodnych w celu polepsza-
nia zdolności produkcyjnej gleby i uła-
twiania jej uprawy oraz koniecznością 
osiągnięcia celów środowiskowych. Ma-
jąc więc na uwadze ekologiczne podsta-
wy kształtowania środowiska, a więc me-
chanizm obiegu wody, składników po-
karmowych i energii, współczesne me-
lioracje mają na celu wprowadzenie po-
żądanych zmian w ekosystemach rolni-
czych, leśnych i wodnych, które umożli-
wiają wzrost ich produkcyjności i zapew-
niają ekonomiczną efektywność gospoda-
rowania zasobami przyrody. Wpływ me-
lioracji na środowisko przyrodnicze pole-
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ga na zmianie kierunku i intensywności 
procesów w glebie. 

Zatem nowoczesne melioracje o wyso-
kim poziomie rolnictwa są całościowymi 
(kompleksowymi) projektami, za pomo-
cą których obszary wiejskie są chronione, 
ulepszane, rozwijane i kształtowane. Uj-
mują one i rozwiązują łącznie cele zarów-
no rolnicze, jak i ochrony przyrody i kra-
jobrazu. Zmierzają ostatecznie do tworze-
nia podstaw poprawy efektywności pra-
cy, warunków życia na wsi i całościowego 
rozwoju terenów wiejskich. W pojęciu me-
lioracji kompleksowych mieszczą się rów-
nież takie działania jak ochrona od po-
wodzi, budowa dróg rolniczych i stawów 
rybnych, wykorzystanie ścieków w rolnic-
twie, zagospodarowanie zmeliorowanych 
użytków zielonych, ochrona przed erozją, 
agromelioracje, fitomelioracje oraz rekulty-
wacje terenów zdewastowanych. Zabiegi 
melioracyjne są istotnym składnikiem sze-
roko pojętej gospodarki wodnej w rolnic-
twie i obejmują bilans wodny na większych 
obszarach, regulację uwilgotnienia profilu 
glebowego, a także dostosowanie terenów 
do wymogów technologicznych współcze-
snego rolnictwa.

Prawidłowo przeprowadzone zabiegi 
melioracyjne obok rozwiązań technicz-
nych powinny dawać wskazówki do go-
spodarowania wodą w zlewni. Powszech-
ność i coroczna powtarzalność zabiegów 
rolniczych w toku normalnej produkcji 
ma olbrzymi wpływ na obieg wody, wła-
sności gleby i jej żyzność. Skuteczność za-
biegów rolniczych i leśnych będzie jed-
nak tylko wtedy pełna, gdy wprowadza-
ne będą jako zespół w połączeniu z za-
biegami technicznymi. Chodzi o to, aby 
obiektu meliorowanego nie rozpatrywać 
bez powiązania z otaczającą przyrodni-
czą i gospodarczą całością. Ze względu na 

konieczność zrównoważonego gospodaro-
wania zasobami przyrody, melioracje mu-
szą być oparte na głębokiej analizie przy-
czyn niedomagań terenu i nastawione na 
ich usunięcie. Skutki melioracji w decydu-
jącym stopniu uzależnione są od poziomu 
eksploatacji systemów przyrodniczo-tech-
nicznych. W eksploatacji powinien funk-
cjonować układ: człowiek – urządzenie 
melioracyjne – środowisko-przyrodni-
czo-rolnicze.

Eksploatacja systemów melioracyjnych 
warunkuje osiągnięcie celów inwestycji, 
czyli powoduje wprowadzenie pożąda-
nego obiegu materii i energii w ekosyste-
mach. Cele te można osiągnąć przy reali-
zacji dwóch podstawowych procesów eks-
ploatacyjnych: utrzymania urządzeń i sys-
temów melioracyjnych dla zapewnienia 
ich trwałości, dobrej sprawności i funk-
cjonalności (konserwacja, naprawy i re-
monty); użytkowania urządzeń dla uzy-
skania oczekiwanego rezultatu melioracji.

Budowa i działanie urządzeń meliora-
cyjnych jest stosunkowo proste, ale utrzy-
mywanie w stanie sprawności technicz-
nej jest zadaniem trudnym i kosztownym. 
Są one rozmieszczone na terenach rolni-
czych, bardzo często na znacznych po-
wierzchniach, gdzie poddawane są: cią-
głemu wpływowi naturalnych czynników 
niszczących (erozja, wiatr, temperatura); 
dewastacji przez człowieka, nieprawidło-
wemu eksploatowaniu i obchodzeniu się 
z nimi przez użytkowników.

Melioracje praktycznie znajdują na te-
renie każdego gospodarstwa, ale ich stan 
techniczny jest w większości bardzo zły 
lub zły. Wynika to przede wszystkim 
z lekceważenia znaczenia ujęć meliora-
cyjnych niż z braku czasu na ich utrzymy-
wanie, czy braku środków finansowych. 
Melioracje wykonuje się praktycznie przez 

cały rok (dobrym przykładem jest uczest-
nictwo w spółkach wodnych), ale najbar-
dziej „widocznym” okresem jest okres je-
sienno-zimowy lub wczesno-wiosenny. 

Dzisiaj znaczącym „przeciwnikiem” 
dla sprawności ujęć melioracyjnych są bo-
bry oraz zwierzyna łowna. Te zwierzęta 
doskonale wykorzystują każdy element 
zaniedbań przez człowieka. W przypad-
ku, gdy obok ujęć melioracyjnych znaj-
dują się uprawy, np. kukurydza, szkody 
spowodowane są trudne do oszacowa-
nia, co widać na przedstawionych zdję-
ciach. Mam bardzo duże doświadczenie 
w kontekście utrzymywania ujęć melio-
racyjnych oraz współpracy ze spółkami 
wodnymi – tym mocniej akcentuję pro-
blematykę z tym związaną. 

Nawiązując do „Prawa wodnego” 
oraz Programu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azota-
nami pochodzących ze źródeł rolniczych 
oraz zapobieganie dalszemu zanieczysz-
czeniu” zwracam uwagę, że rowy melio-
racyjne są nierzadko wykorzystywane do 
odprowadzania zanieczyszczeń z gospo-
darstwa, a to powoduje duże skutki eko-
logiczne i środowiskowe. 

Źródło: 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wod-
ne; Dz. U. 2017; 

- Rozporządzenie rady ministrów z dnia 5 
czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu działań mających na celu zmniejsze-
nie zanieczyszczenia wód azotanami pocho-
dzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobie-
ganie dalszemu zanieczyszczeniu”; Warsza-
wa, dnia 12 lipca 2018 r. Dz.U. Poz. 1339

- Tekst i zdjęcia autora na bazie lustracji tere-
nowych.
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Żyzność gleb bierze 
udział we wzro-
ście, rozwoju i plo-
nowaniu uprawia-
nych roślin. Wpły-
wa na zdolność gle-
by do przekazywa-
nia roślinom skład-

ników pokarmowych, wody, energii, po-
wietrza na podstawie właściwości fizycz-
nych, chemicznych i biologicznych. 

Ocena żyzności opiera się na określe-
niu reakcji roślin na warunki stwarzane 
przez glebę. Czynniki warunkujące ży-
zność gleb to:
n budowa morfologiczna – właściwości 

morfologiczne profilu glebowego, miąż-
szość gleby i poziomu próchnicznego;

n właściwości fizyczne – skład granulo-
metryczny, struktura i tekstura, poro-
watość, układ porów, właściwości ter-
miczne, wodne i powietrzne (woda 
i powietrze jako czynniki antagoni-
styczne);

n właściwości chemiczne i fizykoche-
miczne – zasobność w składniki po-
karmowe, zawartość substancji tok-
sycznych, pH, CaCO3, skład komplek-
su sorpcyjnego, właściwości sorpcyj-
ne, buforowość;

n właściwości biochemiczne i biologicz-
ne – zawartość substancji organicznej, 
zwłaszcza próchnicy, skład edafonu, 
aktywność biologiczna gleby, produk-
cja CO2.

Wszystkie te składniki wzajemnie na 
siebie oddziałują, uzupełniają się i kom-
pleksowo wpływają na stan żyzności gle-
by. O żyzności gleby decyduje czynnik 
znajdujący się w minimum, np. gleby 
wytworzone z iłów są mniej żyzne od 
gleb gliniastych lub pyłowych (pomimo 
większej zasobności w składniki pokar-
mowe) z uwagi na niekorzystne warun-
ki wodno-powietrzne. Niedostatek po-
wietrza jest tu czynnikiem występującym 
w minimum – czynnikiem hamującym.

Podstawowym parametrem określa-
nym przy ocenie żyzności gleby jest jej 
zasobność. Określa się ją jako sumarycz-

ną zawartość w glebie składników pokar-
mowych roślin (mikro- i makroelemen-
tów), próchnicy i właściwości gleb wpły-
wających na dostępność tych składników 
dla roślin. Na łatwość pobierania skład-
ników pokarmowych wpływają nastę-
pujące właściwości gleb: skład granulo-
metryczny, skład mineralny, zawartość 
substancji organicznej, odczyn, potencjał 
oksydoredukcyjny, właściwości sorpcyj-
ne, zespoły organizmów glebowych.

Podstawowym zabiegiem poprawiają-
cym zasobność gleb jest nawożenie. Ce-
lem nawożenia jest:
n zaopatrzenie roślin w składniki pokar-

mowe umożliwiające uzyskanie opty-
malnego poziomu plonowania przy 
wysokiej efektywności nawożenia, 
co gwarantuje opłacalność produkcji 
i dbałość o środowisko;

n zabezpieczenie optymalnego poziomu 
żyzności gleb;

n zabezpieczenie właściwej jakości pro-
duktów roślinnych (bezpieczeństwo 
żywności);

n zminimalizowanie strat składników 
nawozowych poza układ gleba-rośli-
na, a tym samym ograniczenie ujem-
nego wpływu na środowisko.

Rośliny pobierają składniki pokarmo-
we w formie jonowej, to znaczy z roz-
tworu glebowego. Jeżeli składniki te nie 
zostaną pobrane, to w okresie jesienno-
-zimowym mogą ulec wymyciu, co przy-
czynia się do zanieczyszczenia wód po-
wierzchniowych i głębinowych. Dlatego, 
zwiększając zasobność gleb, należy jedno-
cześnie zwiększyć ich zdolność sorpcyjną, 
aby ograniczyć straty składników pokar-
mowych. Największy wpływ na zdolności 
sorpcyjne gleb ma optymalna zawartość 
próchnicy oraz optymalny odczyn gleby.

Podstawowe zasady, jakimi należy kie-
rować się przy opracowywaniu planu na-
wożenia w rolnictwie zrównoważonym, 
aby poprawić (przywrócić) żyzność gle-
by, to:
q Dążenie do maksymalnego wykorzy-

stania składników pokarmowych ze 
wszystkich źródeł.

q Utrzymanie żyzności gleby na opty-
malnym poziomie.

q Zasada maksymalnego wykorzystania 
składników pokarmowych przez rośli-
ny przy minimalnej emisji do środo-
wiska.

q Zasada przestrzegania wartości biolo-
gicznej plonu.

q Stosowanie nawozów azotowych 
w dawkach podzielonych, dostoso-
wanych do rytmu pobierania azotu 
przez uprawianą roślinę.

q Stosowanie zrównoważonego nawoże-
nia organicznego i mineralnego.

Przy ustaleniu poziomu nawożenia 
należy:
n wiedzieć, jaka jest zawartość przy-

swajalnych składników pokarmowych 
w glebie;

n wiedzieć, jak duży ma być plon rośli-
ny uprawnej;

n uwzględnić pozostałości składników 
po przedplonie;

n zdecydować najpierw, na którym polu 
i w jakiej dawce zostanie zastosowane 
nawożenie organiczne.

Częstym błędem popełnianym przez 
rolników jest przywiązywanie mniejszej 
wagi do utrzymania przynajmniej śred-
niej zasobności gleb w przyswajalne for-
my fosforu, potasu i magnezu, a skupia-
nie się jedynie na nawożeniu azotem. Dla-
tego, aby zapewnić dobrą efektywność 
azotu, co zabezpiecza środowisko przed 
jego ujemnymi skutkami, bardzo ważne 
jest dostosowanie poziomu nawożenia P, 
K, Mg do stosowanych dawek azotu.

Podstawowym wskaźnikiem oceny ja-
kości gleb jest zawartość próchnicy. De-
cyduje ona o właściwościach fizykoche-
micznych gleb, takich jak zdolności sorp-
cyjne i buforowe oraz o procesach prze-
mian biologicznych ważnych z punk-
tu widzenia funkcjonowania siedliska, 
a określanych mianem aktywności bio-
logicznej. 

Główne funkcje próchnicy to:
n udział w tworzeniu gleb i kształtowa-

niu ich właściwości;

Podstawowym wskaźnikiem oceny jakości gleb jest zawartość próchnicy, która decyduje o właściwościach fizyko-
chemicznych gleb.

mgr inż. Artur Jankowski 
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Nidzicy

Żyzność gleb
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n udział w obiegu biologicznym pier-
wiastków;

n dostarczanie pierwiastków biogen-
nych dla roślin;

n dostarczanie energii i węgla dla drob-
noustrojów glebowych;

n udział w procesie wymiany jonowej;
n oddziaływanie na wzrost i rozwój ro-

ślin. Dodatkowymi funkcjami próch-
nicy są:
 wpływ na rozpuszczanie i migra-

cje pierwiastków;
 regulacja buforowych właściwości 

gleb;
 działanie ochronne;
 regulacja potencjału redoks;
 wiązanie pestycydów itp.;
 hamowanie rozwoju niektórych pa-

togenów glebowych.

Wysoka zawartość próchnicy w gle-
bach jest czynnikiem stabilizującym ich 
strukturę, zmniejszającym podatność na 
zagęszczenie oraz degradację w wyniku 
erozji wodnej i wietrznej. Zachowanie 
zasobów próchnicy glebowej jest istot-
ne nie tylko ze względu na utrzymanie 
produkcyjnych funkcji gleb, ale również 
z punktu widzenia roli gleb w sekwe-

stracji (wiązaniu) dwutlenku węgla z at-
mosfery przyczyniającej się do zmniej-
szenia efektu cieplarnianego. Intensyw-
ne użytkowanie gleb w monokulturach 
niszczy strukturę gleb, prowadzi do nad-
miernej aeracji siedlisk oraz mineraliza-
cji próchnicy i uwalniania dużych ilości 
dwutlenku węgla do atmosfery. Uby-
tek próchnicy jest ważnym wskaźnikiem 
pogorszenia warunków siedliskowych 
oraz żyzności gleb. Intensywne użyt-
kowanie gleb, w połączeniu z uprosz-
czeniem płodozmianów oraz dominacją 
roślin zbożowych, może prowadzić do 
ograniczenia ilości resztek organicznych 
wchodzących w cykl przemian próchni-
cy, a w konsekwencji do spadku jej za-
wartości w glebach. W ostatnich latach 
w niektórych regionach kraju obserwu-
je się wzrost powierzchni użytków rol-
nych wykorzystywanych przez gospo-
darstwa bezinwentarzowe, a więc po-
zbawionych dopływu nawozów natu-
ralnych, które są istotnym elementem 
kształtowania zasobów próchnicy gle-
bowej. Wyniki oznaczeń zasobności gleb 
użytków rolnych w Polsce (w warstwie 
0-25 cm) wskazują na duże zróżnicowa-
nie zawartości próchnicy (0,5-10%). Śred-

nia zawartość wynosi 2,2%. Według po-
działu stosowanego w Polsce, gleby o ni-
skiej zawartości próchnicy (<1,0%) stano-
wią około 6% powierzchni użytków rol-
nych, a o średniej (1,1-2,0%) – około 50%, 
natomiast zasobne w próchnicę (>2,0%) 
– około 33% powierzchni użytków rol-
nych kraju. W okresie ostatnich 20 lat na 
bilans glebowej materii organicznej nie-
korzystnie wpłynęły:
n zmniejszenie udziału wieloletnich ro-

ślin pastewnych w strukturze zasie-
wów;

n duże zmniejszenie pogłowia i obsady 
zwierząt;

n postępująca specjalizacja gospodarstw 
i koncentracja produkcji zwierzęcej, 
wymuszone czynnikami ekonomicz-
nymi.

Źródła:
- Grzebisz W.: Żyzność i produktywność gleb 
W: Produkcja roślinna – środowisko i pod-
stawy agrotechniki. Cz. I, wyd. II, Hort-
press, Warszawa 2012, ss. 175.

- Gonet S.S.: Ochrona zasobów materii orga-
nicznej. W: Rola materii organicznej w śro-
dowisku, S.S. Gonet, M. Markiewicz (red.). 
PTSH, Wrocław 2007, ss. 7-29
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Od paru już lat zauważalne jest zainteresowaniem uprawą starych odmian zbóż zwłaszcza pszenicy czy żyta. Dla 
wielu konsumentów borykających się z coraz powszechniejszą nietolerancją glutenu, alternatywą mogą okazać się 
zboża starych, pierwotnych odmian.

mgr inż. Izabela Makarewicz 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Giżycku

Zapomniane zboża pierwotne

Pszenica orkisz 
(Triticum pelta L.)

Zawiera: więcej wi-
taminy A, C, D i E, 
cynku, miedzi i se-
lenu, więcej białka, 
tłuszczu, NNKT 

oraz błonnika pokarmowego, który re-
guluje i poprawia perystaltykę przewo-
du pokarmowego, ponieważ gluten orki-
szowy jest lepiej przyswajalny. Ta odmia-
na pszenicy zawiera znaczne ilości kwa-
su krzemowego, który wpływa na prawi-
dłowy stan skóry, włosów i paznokci. Or-
kisz jest pomocny w leczeniu niestrawno-
ści, choroby wrzodowej, zapalenia żołąd-
ka, obniża poziom glukozy i cholesterolu 
LDL we krwi.

Dieta orkiszowa jest wskazana dla osób 
po zawale serca, bo m.in. dzięki obecności 
rodanidu (naturalny antybiotyk) wspoma-
ga procesy krwiotwórcze. Dodatkowo je-
go spożywanie wzmacnia wszystkie na-
rządy, zapewnia zdrowie i spowalnia pro-
cesy starzenia się.

Wymagania orkiszu. Orkisz występu-
jący w dwóch formach: ozimej i jarej, po-
winien być uprawiany na glebach zasob-
nych w składniki pokarmowe, próchnicz-
nych o odczynie zbliżonym do obojętne-
go. Najlepiej udaje się na glebach klasy 
II, IIIa, IIIb oraz IVa ostatecznie IVb. For-
ma ozima lepiej znosi warunki klimatycz-
ne naszego kraju niż pszenica zwyczajna 
ponieważ ma mniejsze wymagania ciepl-
ne w czasie całego okresu wegetacyjnego. 

Siew. Dobór przedplonu zależy od ży-
zności gleby. Na glebach od klas II do 
IIIb, odpowiednimi przedplonami będą: 
warzywa, ziemniak, burak cukrowy i pa-
stewny, strączkowe na ziarno, na glebach 
słabszych klas IVa i IVb, orkisz udaje się 
po przedplonach o dużej sile nawozowej, 
jak koniczyna czerwona, lucerna mieszań-
cowa, mieszanki motylkowatych wielo-
letnich z trawami. Chcąc uprawiać orkisz 
na glebach słabszych (IVb) i po słabszym 
przedplonie, należy wspomóc rośliny na-
wożeniem dobrze rozłożonym obornikiem 
w ilości 20-25 t/ha, stosowanym bezpo-
średnio pod orkę siewną, płytko miesza-

jąc go z glebą, na ok. 10-15 cm. W warun-
kach Polski północnej zaleca się wysiew 
orkiszu w terminie od 5 do 20 paździer-
nika, wówczas zasiewy są mniej narażone 
na zachwaszczenia, ze względu na krót-
szy okres od siewu do zakończenia wege-
tacji jesiennej, w którym to czasie chwa-
sty mogą jeszcze wschodzić i umocnić się 
przed nastaniem mrozów. 

Materiałem siewnym są kłoski, należy 
zatem orkisz wysiewać na znaczną głębo-
kość – od 3 do 6 cm, a im lżejsza gleba, 
tym głębszy siew, po to by kłoski znala-
zły wystarczającą ilość wilgoci do skiełko-
wania. Siew najlepiej wykonać siewnikiem 
przystosowanym do siewu ziarna w kło-
skach, tzn. z wałkami do roślin gruboziar-
nistych. Dodatkowo siewnik powinien być 
wyposażony w gładkie lejki, by kłoski ich 
nie zapychały. Rozstawa rzędów orkiszu 
powinna wynosić od 17-19 cm, aż do 22-24 
cm. Większa rozstawa wpływa na jakość 
ziarna, ale też zwiększa konkurencyjność 
chwastów, zatem można się na nią decy-
dować, gdy pola są odchwaszczone. Gę-
stość siewu waha się od 160-200 aż do 250 
kiełkujących ziarniaków na 1m2. Z racji 
tej jednak, że w przypadku orkiszu mate-
riałem siewnym są kłoski, zaleca się wy-
siew około 300-350 kłosków na ha, ponie-
waż zwiększona norma wysiewu skutku-
je słabszym krzewieniem i wydawaniem 
krótszych kłosów. Gęstszy łan ma jednak 
ważną zaletę, gdyż lepiej zacienia glebę 
oraz broni się sam przed inwazją chwa-
stów, co ma duże znaczenie w przypad-
ku rolnictwa ekologicznego.

Pielęgnacja. Najczęstszym zabiegiem 
pielęgnacyjnym jest bronowanie na wio-
snę ostrą broną – dwukrotnie na krzyż. Ma 
ono wiele znaczeń: niszczy siewki chwa-
stów, wzmaga krzewienie orkiszu, spulch-
nia glebę uleżałą po zimie oraz ogranicza 
jej parowanie, tym samym przyczynia-
jąc się do ogrzania gleby, co przyspiesza 
mineralizację azotu oraz wegetację roślin. 
Wczesną wiosną orkisz można zasilać gno-
jówką, zwłaszcza po niezbyt silnym przed-
plonie i braku wcześniejszego nawożenia 
obornikiem bądź zastosowania obornika 
ale w mniejszej dawce. Zastosowanie gno-
jówki wczesną wiosną wpłynie korzystnie 

na krzewienie roślin oraz wiązaniu więk-
szej liczby kłosków w kłosie. Należy ją za-
stosować jak najwcześniej, gdy tylko wa-
runki polowe na to pozwolą w ilości od 5 
do 12 m3 gnojówki na ha. Jeżeli tylko po-
zwala na to stan gleby, to po nawożeniu 
gnojówką rolę należy zabronować.

Zbiór. Termin zbioru zależy głównie 
od dwóch czynników – przeznaczenia 
ziarna oraz przebiegu wegetacji. Ziarno 
orkiszu może być zbierane po uzyskaniu 
dojrzałości pełnej, lub wcześniej – w fazie 
dojrzałości mlecznej na tzw. zielone ziar-
no. Zbiór orkiszu na zielone ziarno nastę-
puje podczas osiągnięcia przez nie dojrza-
łości woskowej. Natomiast ze zbiorem doj-
rzałego ziarna nie należy zwlekać, gdyż 
kłosy orkiszu są łamliwe i w pełnej doj-
rzałości łatwo się kruszą opadając na gle-
bę. Wydajność orkiszu wacha się w gra-
nicach od 2 do 4 ton kłosków i zależy od 
rodzaju gleby oraz przedplonu.

Pszenica płaskurka
(Triticum tutgidum)

Płaskurka zwana też starszą siostrą or-
kiszu w porównaniu do pszenicy zwy-
czajnej jest bogatym źródłem wapnia, fos-
foru, witaminy B1, PP, E i kwasu pantote-
nowego. Ma również większe ilości błon-
nika pokarmowego – zapobiega zapar-
ciom i nowotworom jelita grubego. Zawie-
ra także większe ilości β-glukanów, wspo-
magających odporność, redukujących cho-
lesterol, chroniących przed cukrzycą typu 
2. Produkty z płaskurki pomagają w le-
czeniu chorób skóry, błon śluzowych, nie-
strawności oraz są pomocne przy proble-
mach z przemianą materii. Zapobiegają 
powstawaniu nowotworów układu po-
karmowego.

Płaskurka – pochodzi z Mezopota-
mii. W Niemczech znana jest pod nazwą 
Emmer, natomiast we Włoszech Farro. 
Z uprawą płaskurki wiążą się początki 
naszego, rodzimego rolnictwa – nasiona 
płaskurki odnaleziono w jaskiniach koło 
Ojcowa, gdzie była uprawiana ok. 2 tys. 
lat p.n.e. Ocenia się, że jej zalety zdrowot-
ne przewyższają atuty coraz bardziej po-
pularnego w naszym kraju orkiszu.
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Wymagania Pszenica płaskurka jest 
bardzo odporna na niedogodności klima-
tyczne, choroby oraz szkodniki. Wymaga 
dobrego przedplonu, a najlepszym jest ko-
niczyna. Jej uprawa nie wymaga stosowa-
nia nawozów, pestycydów, ani chemicz-
nych środków ochrony rośli, stąd jest ide-
alnym zbożem do uprawy ekologicznej.

Siew. Siew ozimy płaskurki powi-
nien być wykonany najpóźniej do poło-
wy września a norma wysiewu wg eks-
pertów powinna oscylować w okolicy 200 
ziarniaków na m2 (norma wysiewu dla 
form ozimych: 250 kg/ha, dla form ja-
rych: 200-230 kg/ha). Ponieważ podobnie 
jak w przypadku orkiszu tak i płaskurki 
materiałem siewnym są kłoski, powinno 
się wysiewać na głębokość od 3 do 6 cm. 
Im lżejsza gleba, tym siew powinien być 
głębszy, aby kłoski miały wystarczającą 
ilość wilgoci do skiełkowania.

Pielęgnacja. Podstawowym zabiegiem 
pielęgnacyjnym powinno być dwukrot-
ne wiosenne bronowanie na krzyż ostrą 
broną. Zaleca się także, aby przed brono-
waniem wsiać wsiewkę koniczyny lub se-
radeli, co na lżejszych glebach może dać 
zwyżkę plonów nawet o 20%.

Zbiór. Zbiór plonów może odbywać 
się kombajnem, a nasiona zbieramy ra-
zem z plewą (w łusce). Należy przy tym 
zmniejszyć obroty motowidła (mniej kło-
sów zostanie odłamana i spadnie na zie-
mię), odpowiednio ustawić sita młocar-
ni, aby przez szczeliny wpadały poła-
mane kłosy, zmniejszyć nadmuch (o ta-
kiej sile jak przy owsie). Koszenie najle-
piej wykonywać po południu, aby kło-
sy były bardziej suche – ułatwia to odple-
wianie i przechowywanie ziarna. Jeżeli 
idzie o odplewianie ziarna, najlepsze efek-
ty uzyskuje się stosując przerobiony bu-
kownik do koniczyny, w którym zastoso-
wano stalową siatkę o oczkach o średnicy 
od 4 do 5 mm. Plony płaskurki osiąga się 
na poziome od 1,5 do 3 ton z ha.

Pszenica samopsza
(Triticum monococcum L.)

To najstarsza udomowiona pszenica 
i najstarsze zboże na świecie. Uprawia-
na była ok. 7 tysięcy lat temu, od Oceanu 
Atlantyckiego aż po Persję. Samopsza nie 
jest bezpośrednim przodkiem pszenicy 
zwyczajnej, ale miały prawdopodobnie 
wspólnego przodka około 10 tys. lat te-
mu. Dziko samopsza występuje w Azji 
Mniejszej, w Maroku, na Kaukazie i na 
Bałkanach. Uprawia się ją na Zakauka-
ziu. W Polsce rzadko spotyka się uprawę 

samopszy i jest to głównie uprawa ekolo-
giczna, w formie ozimej i jarej.

Pszenica samopsza bogata jest w białko 
(nawet o 50% więcej zawartości, niż psze-
nica zwyczajna), aminokwasy nieobec-
ne w pszenicy zwyczajnej i orkisz (feny-
loalaninę, metioninę, tyrozynę i izoleucy-
nę), tłuszcz, NNKT, magnez, potas, żelazo, 
cynk, mangan, fosfor, witaminę A i wita-
miny z grupy B, dużą ilość karotenoidów – 
głównie luteinę i zeaksantynę (chleb z psze-
nicy samopszy ma żółtawą barwę i lekko 
orzechowy smak). Aminokwasy egzogen-
ne obecne w samopszy korzystnie wpływa-
ją na pracę układu nerwowego, nadnerczy 
i produkcję hormonów tarczycy oraz mają 
znaczenie w leczeniu depresji. Mąka z sa-
mopszy służy do wypieku pieczywa, wy-
robu ciast, gofrów, czy naleśników. Gluten 
zawarty w samopszy powoduje znaczniej 
mniej alergii od glutenu obecnego w psze-
nicy zwyczajnej (gluten ten jest lepiej tole-
rowanych przez chorujących na celiakię).

Wymagania. Pszenica samopsza jest 
odporna na mało sprzyjające warunki kli-
matyczne i może przetrwać nawet na gle-
bach górzystych oraz ubogich w składni-
ki odżywcze. Najlepszym przedplonem 
w ekologicznej uprawie pszenicy samo-
pszy jest koniczyna, gdy nie zawiera du-
żej ilości perzu.

Siew. Podobnie jak w przypadku orki-
szu czy płaskurki materiałem siewnym są 
całe kłoski, a nie ziarniaki, ze względu na 
to, że ziarniaki otoczone są przez mocne 
plewy. Norma wysiewu: 100 kłosków/m2 

(120-230 kg/ha, średnio 200 kg/ha – samo-
psza ozima i jara). Kłoski wysiewamy na 
głębokość 3-6 cm, w rzędach rozstawio-
nych co 17-24 cm. Siew powinien być tym 
głębszy, im lżejsza gleba, aby kłoski zna-
lazły odpowiednią ilość wilgoci do skieł-
kowania. Siew wykonuje się przy pomo-
cy siewnika przystosowanego do wysie-
wu ziarna w kłoskach lub wykonuje rzu-
towo (ręcznie lub przy pomocy rozsiewa-
cza do nawozów), a następnie miesza płyt-
ko z glebą za pomocą kultywatora lub gle-
bogryzarki. Termin siewu formy ozimej: 
w październiku, do końca miesiąca.

Pielęgnacja. Podobnie jak w przypad-
ku pielęgnacji płaskurki, tak i tu zaleca 
się przeprowadzenie dwukrotnego brono-
wania wiosną, na krzyż ostrą broną lub 
broną chwastownik, przy czym należy 
uważać aby po bronowaniu nie nastąpi-
ły przymrozki, które mogą uszkodzić ro-
śliny. Przed bronowaniem dobrym zabie-
giem jest wsianie wsiewki koniczyny lub 
seradeli (dzięki temu na glebach lżejszych 
plon wzrasta nawet o 20%).

Zbiór. Zbioru dokonujemy przy pomo-
cy kombajnu. Identycznie jak w przypad-
ku płaskurki nasiona zbiera się w łusce 
(razem z plewą). Również w tym przypad-
ku należy pamiętać o tym, aby zmniejszyć 
obroty motowideł, co zapobiega odłama-
niu dużej ilości kłosów i spadaniu ich na 
ziemię. Należy także odpowiednio usta-
wić sita młocarni w taki sposób, aby przez 
szczeliny wpadały połamane kłosy. Na-
dmuch powietrza ustawiamy jak przy 
owsie. Pszenicę najlepiej kosić po połu-
dniu, dzięki temu kłosy są suche i łatwiej-
sze do odplewienia. 

Odpowiednio przerobiony bukownik 
do koniczyny jest najlepszą maszyną do 
wyłuskiwania ziarna z plew. Stalowa siat-
ka na sitach bukownika musi mieć oczka 
4-5 mm. Odplewianie można również 
przeprowadzić na śrutowniku, w którym 
szczeliny mają 4 mm (kłoski przepuszcza-
my kilka razy i za każdym razem odsie-
wamy na wialni). Do odplewienia można 
też użyć łuszczarki. Plony pszenicy samo-
pszy wynoszą od od 1 do 1,5 tony z ha.

Powyższe przykłady zbóż pierwotnych 
zyskują coraz więcej zwolenników. Na na-
szych stołach coraz częściej gości zdrowa 
żywność i produkty wyrabiane z upraw 
gatunków tradycyjnych. Może to właśnie 
nastaje ten moment, gdy w dobie nadpro-
dukcji żywności, uprawa gatunków trady-
cyjnych stanie się powszechniejsza.

Źródła:
- https://www.ekologia.pl
- https://www.kalendarzrolnikow.pl/6039/czy-
-warto-siac-stare-gatunki-pszenic

- https://biopolgroup.com/uprawa-ekologiczna-
-pszenicy-plaskurki/

- https://poradnikksiezycowy.pl/orkisz-plaskur-
ka-samopsza-stare-odmiany-pszenicy/

- Tyburski J., Babalski M.,2007. Uprawa psze-
nicy orkisz. 

- Budzyński W., Pszenica. Pszenice – zwy-
czajna, orkisz, twarda, uprawa i zastosowa-
nie, Wydawnictwo PWRiL, Poznań 2012

- Babalski M., Ogólna uprawa zbóż w gospodar-
stwie ekologicznym, 2012 r. Dubas A., Gładysiak 
S. (red.), Szczegółowa uprawa roślin rolniczych. 
Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta 
Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 1997.

- Marchand B., Samopsza – czyli o pszenicy 
numer jeden – najstarszej, pierwszej udomo-
wionej, jednoziarnistej… Przegląd Zbożowo 
– Młynarski, 2014, 58 (6)

- Sazońska B., Uprawa wybranych starych ga-
tunków roślin uprawnych. Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Ra-
domiu, Radom 2017.
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W ostatnim czasie produkcja rolna jest bardzo wymagająca i niepewna m. in. ze względu na szybkie zmiany zacho-
dzące na rynku. Nie sposób nie wspomnieć o eskalacji cen soi, co jest tożsame z tym, że do tej pory najbardziej 
popularne białko paszowe jest bardzo drogie.

dr inż. Natalia Puzio 
Doradca Zespołu Doradców w Nowym Mieście Lubawskim

Lucerna – zielona królowa białka

Rolnik przy uprawie polowej musi mie-
rzyć się z zachodzącymi zmianami klima-
tu, które wiążą się z nagłymi przemiana-
mi pogody. Wymaga to uprawy roślin od-
pornych na te transformacje. Jednym z roz-
wiązań na te wyzwania może być upra-
wa lucerny.

Lucerna należy do roślin bobowatych (motylkowatych, Fa-
baceae). Jest to roślina pastewna, wielokośna, wieloletnia oraz 
wysokobiałkowa. W Polskich warunkach glebowo-klimatycz-
nych średni plon lucerny wynosi ok. 50 t/ha, przy średniej za-
wartości suchej masy na poziomie 20%. Wśród roślin upraw-
nych lucerna jest w stanie dostarczyć najwięcej białka z jedne-
go hektara uprawy tj. 2,3 t/ha. Zestawiając plon białka z hekta-
ra uprawy dla porównania (tab. 1): hektar soi dostarcza prawie 
trzykrotnie mniej białka – 0,8 t/ha, rzepak – 1,4 t/ha, pszeni-
ca – 1 t/ha, a kukurydza – 0,7 t/ha. Warto zaznaczyć, że zapo-
trzebowanie na azot glebowy na wyprodukowanie tego biał-
ka będzie mniejsze od innych roślin, ponieważ lucerna żyje 
w symbiozie z bakteriami brodawkowymi Rhizobium, które to 
wykorzystują wolny azot z powierza i przekazują go roślinie.

Na świecie znanych jest ponad sto gatunków tej rośliny, przy 
czym w Europie dominują cztery: lucerna siewna (Medicago sati-
va L.), lucerna mieszańcowa (Medicago x varia T. Martyn), lucerna 
chmielowa (Medicago lupulina L.), lucerna sierpowata (Medicago 
falcata L.). W Polsce z uwagi na plonowanie, odporność i trwa-
łość, największe znaczenie gospodarcze przypisuje się lucernie 
siewnej oraz lucernie mieszańcowej. Obecnie w Rejestrze Od-
mian Roślin Uprawnych COBORU znajduje się dwadzieścia od-
mian lucerny siewnej oraz trzy lucerny mieszańcowej. 

Lucerna ze względu na rozwinięty system korzeniowy, się-
gający nawet kilka metrów w głąb gleby, jest odporna na su-
szę i dość dobrze dostosowuje się do różnych warunków gle-
bowych. Jednakże źle znosi kwaśny odczyn gleby. Najlepiej 
plonuje na glebach żyznych i średnio żyznych o odczynie al-
kalicznym (pH 6,5-7). Nieodpowiednimi obszarami uprawy 
lucerny są stanowiska zalewowe i o wysokim poziomie wód 
gruntowych. Polecanymi kompleksami pod uprawę lucerny są: 
pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, pszenny wadliwy, żyt-
ni bardzo dobry i żytni dobry. Lucerna siewna jest uprawiana 
na glebach bardziej suchych o odczynie zasadowym. Lucerna 
mieszańcowa ma mniejsze wymagania, jest bardziej odporna 
na mrozy, jednak jest mniej odporna na suszę. 

Wskazanym przedplonem dla lucerny są rośliny okopo-
we na oborniku oraz zboża ozime. Średnie stanowisko jest 
po zbożach jarych oraz trawach. Przez okres dwóch nie nale-
ży lat siać lucerny po zbożach, w których stosowano chloro-
sulfuron. Jeszcze nie do końca są zbadane reakcje lucerny na 
pozostałości herbicydów stosowanych w rzepaku, z tego też 
względu nie poleca się uprawy w takiej konfiguracji. Wybór 
stanowiska pod mieszanki powinien być zawsze podyktowa-
ny wymaganiami lucerny. Lucernik eksploatuje się przez 2-3 
lata, natomiast mieszanki lucerno-trawiaste 3-4 lata. Uprawa 
w tym samym miejscu może być lokowana dopiero po 3-4 la-
tach, a zalecane jest nawet 5-6 lat. Zbyt częsta uprawa na tym 
samym stanowisku powoduje zjawisko „wylucernienia – zmę-
czenia gleby”, czyli masowe obumieranie roślin spowodowa-
ne wystąpieniem grzybów chorobotwórczych i nagromadze-
niem bakteriofagów, niszczących symbiotyczne lucernie bak-
terie brodawkowe. Zaorany lucernik pozostawia bardzo do-
bre stanowisko.

Stanowisko pod uprawę lucerny winno być wolne od chwa-
stów, dlatego należy odpowiednio je zwalczyć już w roślinach 
przedplonowych. Chwasty konkurują z lucerną o wodę, świa-
tło, składniki pokarmowe i przestrzeń. Bardzo istotną kwe-
stią jest zanalizowanie gleby jesienią w roku poprzedzającym 
siew lucerny. Zasobność gleby w składniki pokarmowe, po-
winno determinować sposób i intensywność nawożenia. Lu-
cerna jest wrażliwa na zakwaszenie gleby, dlatego też ewentu-
alne nawożenie wapnem trzeba zastosować na kilka lat przed 
siewem, lub chociaż na przedplon. Wapnowanie wczesną wio-
sną jest dopuszczalne, w wyjątkowych sytuacjach stosuje się 
wtedy wapno węglanowe. 

Na wyprodukowanie 1 tony suchej masy lucerna potrze-
buje pobrać z gleby 30 kg potasu, 9 kg fosforu i 3 kg magne-
zu. W typowych warunkach glebowych konieczne jest jedy-
nie użycie nawozów potasowych. Stosowanie nawozów azoto-
wych jest niekonieczne ze względu na zdolność wiązania azo-
tu, jednak zaleca się stosowanie niewielkich ilości azotu (20-
30 kg/ha) oraz przedsiewne zastosowanie nawozów fosforo-
wych w postaci P2O5 od 40 do 80 kg/ha oraz nawozy potaso-

Tabela 1. Wielkość plonu białka z hektara uprawy (w tonach)

Roślina Lucerna Rzepak Pszenica Soja Kukurydza

Plon białka
(ton/ha
uprawy)

2,3 1,4 1,0 0,8 0,7
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we K2O w ilości 80-120 kg/ha. Jednak wyższe dawki K2O nale-
ży podzielić, ze względu na pogorszenie jakości paszy poprzez 
wzrost potasu w suchej masie roślin. Bardzo dobrym źródłem 
składników pokarmowych dla lucerny są nawozy naturalne 
(gnojowica, kompost), które sprzyjają rozwojowi życia mikro-
biologicznego w glebie. Oprócz dokarmiania gleby makroele-
mentami wnoszą do gleby wiele znaczących mikroelementów, 
tj.: bor, cynk, kobalt, miedź, mangan, molibden, żelazo, które 
to nie występują w nawozach mineralnych. 

Przy zakładaniu plantacji lucerny czy też mieszanek lucer-
ny z trawami należy stosować nasiona kwalifikowane. Upra-
wy te można założyć w siewie czystym (bez rośliny ochron-
nej), co jest bardziej polecane ze względu na wrażliwość lucerny 
na zacienienie. Można też założyć plantację z rośliną ochronną 
(jęczmień na ziarno, owies na zielonkę), lecz z obniżoną daw-
ką wysiewu rośliny ochronnej o co najmniej 25%. 

Lucernę można wysiewać z trawami, tj.: tymotka łąkowa, 
kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, stokłosa spłaszczona, 
rajgras wyniosły). W przypadku wysiewu dwugatunkowego, 
tj. lucerny z określoną trawą stosuje się połowę ilości nasion 
każdego z komponentów w stosunku do zalecanej ilości zale-
canej w siewie czystym. Przy czym w przypadku mieszanek 
z trawami bardziej agresywnymi, tj. kupkówką pospolitą, raj-
grasem wyniosłym, można zmniejszyć ich udział w mieszan-
ce do 25% w stosunku do czystego siewu, a zwiększyć udział 
lucerny do 75%. 

Siew najczęściej wykonuje się wiosną, w drugiej dekadzie 
kwietnia po nagrzaniu się gleby. Wcześniej pole powinno zo-
stać zabronowane, co pozwoli na ograniczenie strat wody 
oraz zniszczy kiełkujące chwasty. Można też wysiewać rośli-
ny w okresie letnim od czerwca do drugiej dekady lipca. Siew 
z rośliną ochronną może być wykonany później – w zależno-
ści od terminu wysiewu rośliny ochronnej. Normy wysiewu 
uzależnione od terminu wysiewu przedstawiono w tabeli 2.

Przed siewem nasiona powinny być zaprawione zaprawą 
fungicydową oraz szczepionką zawierającą bakterie wiążące 
azot z grupy Rhizobium (jeżeli w dłuższym okresie przed sie-
wem na polu nie było roślin bobowatych). Następnie wierzch-
nią warstwę gleby spulchnia się na głębokość 3-5 cm przy po-
mocy agregatu uprawowego, co pozwoli na odpowiedni rozwój 
systemu korzeniowego rośliny. Lucernę wysiewamy w rozsta-
wie rzędów 12,5 do 15 cm na głębokość 1,5-2 cm – na glebach 
zwięzłych płyciej, na lekkich głębiej. 

Właściwe użytkowanie lucerny w pierwszym roku po zasie-
wie determinuje jej dalszy rozwój. W przypadku lucerny sianej 
w roślinę ochronną należy kosić pierwszy raz w początku kwit-
nienia. W roku wysiewu zbiera się tylko jeden pokos, tak zwa-
ną ścierniankę. Powinno się ograniczyć do minimum wjazdy 

ciężkim sprzętem w pole, ze względu na możliwość uszkodze-
nia szyjek korzeniowych lucerny. Z tego też względu, nie zale-
ca się stosować do koszenia maszyn typu Orkan. Lucernę na-
leży użytkować tylko kośnie, kosząc na wysokość 7-8 cm. Cię-
cie poniżej tej wysokości stwarza ryzyko uszkodzenia szyjki 
korzeniowej, przez co roślina będzie znacznie słabiej odrastać. 
W kolejnych latach użytkowania można zebrać od 3 do 5 po-
kosów. Najlepszy moment koszenia to okres przed pączkowa-
niem. Czas pomiędzy pokosami powinien być tak długi, aby 
każdy odrost osiągnął fazę zawiązywania pąków. Największy 
zbiór uzyskuje się z pierwszego pokosu (40-45 % plonu), w ko-
lejnych maleje (drugi – 25-30% plonu, trzeci – 20-25%, czwar-
ty – najmniej). 

Lucernę można spasać w postaci świeżej zielonki, przezna-
czyć na sianokiszonkę, bądź siano. Jednak przy sporządzaniu 
siana występują bardzo duże straty, gdyż w wyniku przewra-
cania pokosów dochodzi do obłamywania się liści, które to są 
najbardziej bogate w białko – 23%. Łodygi są mniej wartościo-
we, gdyż zawierają 10-15% białka. Najniższe straty ponosi się 
podczas skarmiania na bieżąco oraz zakiszania. 

Podsumowując, lucerna jest rośliną, dzięki której można uzy-
skać wysokie plony białka z hektara uprawy z własnego go-
spodarstwa, co ma niebagatelne znaczenie przy obecnych ce-
nach pasz wysokobiałkowych. Dodatkowym atutem uprawy 
tej rośliny jest możliwość otrzymania płatności do powierzch-
ni upraw roślin pastewnych (w roku 2020 – 468,05 zł/ha), a are-
ał może być uwzględniony w obowiązkowym utrzymywaniu 
obszarów proekologicznych EFA.

Źródła:
- Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa pod redakcją Zofii Ja-
sińskiej i Andrzeja Koteckiego. Wrocław, 2003 r.

- Studia regionalne i lokalne Polski Południowo-Wschodniej, Tom 8. Lucer-
na i jej produkty w żywieniu zwierząt. Współczesne tendencje w produkcji 
żywności na tle wymogów zrównoważonego rozwoju. Monografie i stresz-
czenia prac pod redakcją Eugeniusza R. Greli. Lublin-Susiec, 2012 r.

- Metodyka integrowanej ochrony lucerny siewnej dla producentów 
i doradców. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Horoszkiewicz-Jan-
ki i Marka Mrówczyńskiego. Poznań, 2012 r.

- Uprawa roślin bobowatych drobnonasiennych. Zygmunt Bilski i Iwo-
na Kajdan-Zysnarska. Poznań, 2019 r.

Tabela 2. Terminy i normy wysiewu w kg/ha (wg Bilski i Kaj-
dan-Zysnarska, 2019)

Lucerna w siewie czystym Lucerna we wsiewce

Termin
wiosenny
– kwiecień

Termin letni
– czerwiec

do połowy lipca

Termin
– pierwsza połowa

kwietnia

10-12 kg/ha 12-16 kg/ha 16-20 kg/ha

Bieżące Informacje nr 4 [378]  n  Kwiecień 2021 19

w polu i na łące



Źródłem takiej sytu-
acji może być:
n ocieplenie klimatu 

na świecie,
n bardzo duży udział

zbóż w płodozmia-
nie (nawet 70% pło-
dozmianu),

n dynamiczna ochrona zbóż (nowe szkod-
niki odporne na konkretne agrofagi).

Szczególnie widoczne jest to w upra-
wie zbóż: żyta, pszenicy i jęczmienia. 
Szkodnik powoduje niewyrównany 
wzrost roślin, który widać w okresie kło-
szenia zbóż. Weryfikacja odmiany zbóż 
pokazuje nam, że nie wpływa ona na 
brak wyrównania u roślin. W odmianie 
roślin wysokich można odnaleźć rośliny 
niższe, a w nich kłos, który jest częściowo 
lub całościowo ukryty w pochwie liścio-
wej. Aby zobaczyć żerującą larwę w do-
kłosie należy rozerwać liść. W dalszym 
rozwoju obserwujemy poczwarkę, która 
przybiera postać jasnobrązowej borów-
ki. Teraz już możemy stwierdzić w wi-
doczny gołym okiem sposób, że jest to 
szkodnik zwany niezmiarką paskowaną. 
Uszkodzenia spowodowane przez nie-
zmiarkę paskowaną obniżają plon ziar-
na i słomy u zbóż.

Niezmiarka paskowana z języka ła-
cińskiego to Chlorops pumilionis z rodzi-
ny mchówek, a larwy ich żerują w ło-
dygach roślin zbóż. Muchówka ma dłu-
gość 4 mm, jest żółta z czarnym trójką-
tem występującym między oczami, tu-
łów posiada czarny z podłużnymi pa-
skami, a odwłok ma 4 poprzeczne wstę-
gi. Dorosłe owady można zaobserwować 
w okresie kłoszenia żyta. Jaja składane 
są pojedynczo przez samice, na najwyż-
szych liściach późno wyrastających ła-
nów pszenicy i jęczmienia. Po 8 tygo-
dniach odbywa się wykluwanie larw, 
które przedostają się do kłosów i pochew 
liściowych. Larwy przenoszą się żerować 
w dół do głównego kolanka w źdźble. 
Przepoczwarzenie odbywa się po miesią-

cu w pochwie liściowej. Szkody wywo-
łane przez szkodnika widoczne są w fa-
zie kłoszenia się zbóż. Chora część źdźbła 
nie rośnie, a dokłosie jest znacząco skró-
cone, natomiast kłos głównie pozostaje 
w pochwie.

Druga faza pojawia się w czasie żniw 
jęczmienia jarego, a wtedy jaja składane 
są przez samice na początku września 
w liściach samosiewów zbóż oraz tra-
wach. Larwy powodują uszkodzenia pęd 
u podstawy, a następnie spędzają tam 
okres zimowy, aby wiosną przepoczwa-
rzyć się. Jeśli chodzi o zboża ozime to sy-
tuacja przedstawia się następująco: rośli-
ny zostają zaatakowane jesienią, a wte-
dy zaczynają grubieć u nasady, silnie się 
krzewią, a nawet zamierają.

W pszenicy ozimej siano bardzo szyb-
ko i mocno zostaje uszkodzone w porów-
naniu ze zdrowym sianem, które obser-
wujemy w III dekadzie września. W ce-
lu przeciwdziałania szkodnikowi nale-
ży zastosować insektycydy na ploniar-
kę zbożówkę, który zmniejszy szkody 
spowodowane przez niezmiarkę pasko-
waną. Insektycyd stosujemy przy pro-
gu szkodliwości, gdy występuje 1 jajo na 
10 źdźbłach, bądź zaobserwujemy 10% 
uszkodzonych źdźbeł.

Wykonania zabiegu podejmujemy na 
podstawie terminu wylotów i przebiegu 
lotów muchówek niezmiarki paskowanej 
na roślinach zimowych w pełni od krze-
wienia do początku wzrostu źdźbła, czy-
li w fazie fitofenologicznej roślin upraw-
nych BBCH 23-30. Podstawową metodą, 
która pomoże w ustaleniu terminowości 
zabiegu jest ocena liczebności szkodni-
ka. Ustala się ją według odłowów czerpa-
kiem entomologicznym. Tak zwane odło-
wy wykonuje się od 2 do 3 razy w cią-
gu tygodnia. 

Dokonując analizy źdźbeł na obec-
ność jaj niezmiarki paskowanej określa-
my termin i potrzebę zwalczania szkod-

nika jest to koniec krzewienia, a począ-
tek wzrostu źdźbła, wtedy kiedy pierw-
sze międzywęźle zaczyna się wydłużać, 
czyli w fazie rozwojowej zbóż według 
skali – BBCH 29-30. W praktyce wygląda 
to tak, że pobieramy 250 źdźbeł w kolej-
no 25 źdźbłach w rzędzie jest to 10 loso-
wo wybranych miejsc. Źdźbła wycinamy, 
dokładnie oglądamy i liczymy jaja. Prze-
glądy przeprowadzamy trzy razy w ty-
godniu, aby określić liczbę jaj przypada-
jących na 10 źdźbeł. 

Bazą do wykonania zabiegu jest fakt 
stwierdzenia obecności 1 lub więcej jaj 
wśród 10 źdźbeł, czyli jest to koniec krze-
wienia, a początek strzelania w źdźbło, 
w fazie rozwojowej zbóż BBCH 29–31. Za-
leca się zwalczanie niezmiarki paskowa-
nej w podanych terminach bez przepro-
wadzenia analiz roślin na obecność jaj, 
wtedy gdy w roku poprzednim stwier-
dzono 10% i więcej uszkodzonych źdźbeł. 

Reasumując ocenę szkodliwości 
sprawdzamy po 25 źdźbeł w kilku loso-
wo obranych miejscach, w sumie w za-
leżności od wielkości pola, czyli od 100 
do 150 źdźbeł. Na polach większych niż 
2 ha trzeba dodać liczbę miejsc o 1 na 
każdy kolejny hektar. Badanie wykonu-
jemy w określeniu procentu uszkodzo-
nych źdźbeł w okresie końca fazy kłosze-
nia i w fazie kwitnienia, tzn. fazy rozwo-
jowej BBCH 59-69. Obserwację wykonuje-
my na pasach od środka pola.

Źródła:
- Ilona Maczek „Niezmiarka paskowana – 
znany szkodnik stanowiący nowe zagroże-
nie w uprawie zbóż” – Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karnio-
wicach.

- Anna Tratwal Kamila Roik Joanna Horosz-
kiewicz-Janka Beata Wielkopolan Andrzej 
Bandyk Magdalena Jakubowska „Monito-
rowanie i prognozowanie Chorób i szkodni-
ków w uprawie zbóż i kukurydzy” – Cen-
trum Doradztwa Rolniczego W Brwinowie 
Oddział W Poznaniu

Niezmiarka paskowana jest znanym szkodnikiem w uprawie zbóż, ale to właśnie teraz stanowi nowe niebezpieczeń-
stwo. Ostatnie czasy pokazują, że pojawia się nowy problem w uprawie zbóż, a mianowicie coraz częściej pojawiają 
się szkodniki, które wcześniej charakteryzowały się małą liczebnością.

inż. Izabela Chałubowicz 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Nidzicy

nowe zagrożenie w uprawie pszenicy,
jęczmienia i żyta – niezmiarka paskowana
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Czynnikiem po-
wodującym wystę-
powanie objawów 
bakteriozy pierście-
niowej są bakterie 
które, w warunkach 
naturalnych poraża-
ją przede wszystkim 

rośliny ziemniaka lub pomidora. Sprawca 
bakteriozy zasiedla wiązki przewodzące li-
ści, łodyg i bulw. Objawy choroby na rośli-
nach w trakcie wegetacji są mało widocz-
ne i są mylone z objawami powodowany-
mi przez suszę lub inne choroby ziemnia-
ka. Ujawniają się zwykle po kwitnieniu, 
gdy rośliny zbliżają się do końca wegetacji.

Liście na zainfekowanych roślinach 
tracą turgor, zmieniają kolor od brzegów 
listków, więdną i usychają, często asyme-
trycznie to znaczy, że zmiany pojawiają 
się na jednej stronie łodygi lub tylko na 
części rośliny. Zawsze jednak więdniecie 
liści postępuje od dołu rośliny ku górze.

Rozwojowi objawów choroby sprzyja 
sucha i upalna pogoda, która powoduje 
szybsze więdnięcie i zasychanie pędów.

Chore rośliny wydają porażone bul-
wy. Choroba rozwija się także na bul-
wach po zbiorze w czasie przechowania. 
Na ich przekroju można dostrzec kremo-
wo-żółte, z biegiem czasu ciemniejące 
przebarwienia tworzące charakterystycz-
ny pierścień, od którego nadano nazwę 
chorobie. W późniejszych stadiach roz-
woju infekcji wiązki przewodzące i ich 
okolice stają się miękkie, a po ściśnięciu 
bulwy z wiązek przewodzących wydo-
staje się śluz bakteryjny ze zmacerowa-
nymi tkankami w postaci charaktery-
stycznej serowatej masy. Skórka pora-
żonych bulw staje się nieregularnie po-
pękana, co może sprzyjać infekcji wtór-
nej np. bakteriami powodującymi mo-
krą zgniliznę. 

Jako podstawowy czynnik sprzyjają-
cy szerzeniu choroby uznaje się porażo-
ne sadzeniaki. W celu zminimalizowania 
rozprzestrzeniania się bakteriozy tą dro-
gą należy stosować tylko kwalifikowany 
materiał sadzeniakowy posiadający pasz-
port PIORiN. W przypadku stosowania 
sadzeniaków pochodzących z własnych 
rozmnożeń konieczne jest ich przebada-
nie przed sadzeniem i wykluczenie obec-
ności bakterii wywołującej chorobę. Na-
leży bezwzględnie unikać krojenia bulw 
przed posadzeniem.

Największą trudność w zwalczaniu 
choroby obok braku skutecznych me-
tod chemicznych lub biologicznych sta-
nowią bulwy i rośliny nie wykazujące 
objawów porażenia. Jest to tak zwana le-
talna (bezobjawowa) postać choroby. Za-

równo w roślinach jak i bulwach wystę-
pują wtedy bakterie, ale w takiej ilości, 
że nie dają wyraźnych objawów choro-
by, ale stanowią źródło infekcji w następ-
nych sezonach wegetacyjnych. Bakterie 
nie mają zdolności zimowania w glebie, 
ale przeżywają okres zimowy w pora-
żonych resztkach roślin i bulw, samosie-
wach ziemniaka, a także na resztkach in-
nych roślin żywicielskich takich jak: bu-
rak cukrowy, pomidor, papryka, oberży-
na i chwasty z rodziny psiankowatych.
Bakteria posiada duże zdolności prze-
życia poza rośliną żywicielską, szcze-
gólnie w chłodnych i suchych warun-
kach. Zanieczyszczone bakteriami Cms 
powierzchnie maszyn rolniczych, na-
rzędzi, ścian pomieszczeń wykorzysty-
wanych w produkcji ziemniaka stano-
wią poważne źródło rozprzestrzeniania 
się choroby. Bakterie mogą być również 
przenoszone przez owady (mszyce, ston-
kę ziemniaczaną).

W celu zapobiegania szerzeniu się 
choroby zaleca się przestrzeganie wła-
ściwego, co najmniej 4-letniego zmiano-
wania w uprawie ziemniaków oraz nisz-
czenia samosiewów ziemniaka i chwa-
stów z rodziny psiankowatych w innych 
uprawach. Bardzo ważnym zabiegiem 
ograniczającym występowanie bakterii 
Cms jest właściwie przeprowadzony pro-
ces dezynfekcji maszyn, sprzętu, środ-
ków transportu, budynków przechowal-
ni, opakowań, narzędzi itp. związanych 
z produkcją ziemniaka preparatami bak-
teriobójczymi. 

|Przypadki podejrzeń o zakażenie 
bakteriozą pierścieniową bulw i ro-
ślin ziemniaka należy zgłaszać do 
służb WIORiN.

Źródła:
- Produkcja ziemniaka wolnego od bakteriozy 
– IHiAR-PIB Bydgoszcz;

- Metodyka Integrowanej Produkcji Ziem-
niaka, praca zbiorowa IHiAR-PIB Oddział 
w Jadwisinie, 2020; 

- Materiał zdjęciowy IHiAR- PIB Oddział 
w Boninie fot. T. Pastuszewska.

Straty plonów ziemniaka, spowodowane tą chorobą mogą dochodzić do 45%. Wykrycie bakteriozy w konkretnym 
gospodarstwie powoduje, że z mocy prawa nałożona zostaje kwarantanna na uprawę ziemniaków co również jest 
przyczyną poważnych strat ekonomicznych.

inż. Mirosław Sadowski 
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka

Bakterioza pierścieniowa – jednostronne, po-
stępujące od dołu do góry więdnięcie liści. 
(fot. T. Pastuszewska)

Bakterioza piercieniowa – objawy choroby
w trakcie wegetacji (fot. T. Pastuszewska)

Bakterioza pierścieniowa – całkowite znisz-
czenie miąższu bulwy spowodowane rozwo-
jem choroby. (fot. T. Pastuszewska)
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Intensywne żywie-
nie krów wysoko-
wydajnych wymaga 
dostarczenia do or-
ganizmu krowy nie 
tylko białka i ener-
gii, ale również wi-
tamin, dodatków 

mineralnych oraz substancji wspoma-
gających metabolizm. Hodowcy, chcąc 
wzmocnić układ immunologiczny zwie-
rząt i ich ogólną kondycję zdrowotną, co-
raz częściej sięgają po naturalne dodatki 
paszowe, by dodatkowo sprostać rosną-
cym wymaganiom konsumentów.

Rola dodatków paszowych

Nie bez znaczenia pozostaje fakt sto-
sowania w chowie bydła dodatków pa-
szowych, nie tylko z uwagi na ich od-
żywczą rolę, ale również poprawę ta-
kich parametrów jak wzrost odporności, 
zmiana pH żwacza, stymulowanie po-
brania odpowiednio większej ilości pa-
szy, a w konsekwencji zwiększenie pro-
dukcji mleka. Odpowiednio celowane do-
datki pozwolą pozyskać mleko o pożąda-
nych parametrach i składzie, indywidual-
nie w każdym gospodarstwie. Mają one 
również korzystny wpływ na mikroflo-
rę żwacza, czego efektem jest lepszy roz-
kład włókna, optymalna synteza mikro-
biologiczna białka oraz lotnych kwasów 
tłuszczowych. Możemy również śmiało 
postawić tezę, opartą na licznych bada-
niach, że odpowiednio dobrane dodatki 
wpłyną na ogólną kondycję zdrowotną 
zwierząt, w tym ograniczenie strat ma-
sy ciała w czasie laktacji oraz poprawie-
nie wskaźników rozrodu. Hodowcy by-
dła mlecznego coraz częściej łączą je ze 
sobą, wykorzystując efekt synergii, czyli 
wspólnego, korzystnego oddziaływania 
na organizm zwierzęcia.

Dodatki probiotyczne

Probiotyki można zdefiniować ja-
ko żywe organizmy, które po podaniu 
w odpowiednich ilościach, przyniosą 
korzyści zdrowotne temu organizmo-

wi. W przypadku bydła ich rolą jest 
głównie stabilizowanie balansu w po-
pulacji mikroorganizmów i aktywno-
ści enzymatycznej w przewodzie po-
karmowym, w tym wykluczenie pato-
genów. I tak podstawowa rola probio-
tyków to zmiana przebiegu fermentacji 
w żwaczu, pierwszym z trzech przedżo-
łądków, która pozwoli utrzymać stabil-
ność pH w żwaczu powyżej 5,6. Umoż-
liwi to zahamowanie aktywności bakte-
rii wytwarzających kwas mlekowy, któ-
rego nadmiar powoduje kwasicę żwa-
czową typową dla wysokowydajnych 
krów mlecznych w pierwszym okresie 
laktacji. Kolejno wykazano korzystny 
wpływ probiotyków na wydajność sta-
da jak również na sam skład chemiczny 
mleka. Stwierdzono, że dodatki te po-
prawiają pobranie suchej masy, zwięk-
szają produkcję mleka oraz poprawia-
ją jego skład, zwiększając koncentrację 
białka i tłuszczu. W badaniach składu 
biochemicznego surowicy krwi wykaza-
no korzystny wpływ probiotyku na lep-
sze wchłanianie składników pokarmo-
wych w dalszych odcinkach przewodu 
pokarmowego krów. Mówi się również 
o zmniejszeniu liczby przypadków wy-
stąpienia chorób i dobroczynnym wpły-
wie probiotyku na szybsze odzyskiwa-
nie masy ciała u krów w pierwszym 
okresie laktacji, zwiększeniu pobierania 

paszy, poprawie wykorzystania składni-
ków pokarmowych pasz oraz zwiększe-
niu przyrostów młodego bydła i mlecz-
ności krów.

Prebiotyki

Prebiotyki stanowią dość nową gru-
pę dodatków paszowych. Są to najczę-
ściej oligosacharydy i wyciągi roślin-
ne. Badania dowodzą, że związki te ko-
rzystnie wpływają na zmniejszenie licz-
by chorobotwórczych bakterii w jelitach, 
co w konsekwencji wpływa na poprawę 
odporności. W żywieniu młodego bydła 
zastosowanie prebiotyków ma duże zna-
czenie w poprawie wyników odchowu. 
Ich pozytywny wpływ zauważalny jest 
również w zmniejszeniu zachorowalno-
ści na schorzenia dróg oddechowych, bie-
gunek, a co za tym idzie zmniejszeniu 
odsetek upadków w stadach.

Dodatki ziołowe

Fitobiotyki, czyli dodatki paszowe na 
bazie ziół, nie od dziś stosuje się w lecze-
niu i profilaktyce chorób zwierząt. Ich bo-
gaty skład, m.in. olejki eteryczne, alkalo-
idy, glikozydy, fenylokwasy, flawonoidy, 
fitosterole, to substancje czynne, których 
główną funkcją jest lepsze pobranie pa-
szy. Dodatkowo zwiększają przyswaja-

Nowe trendy w żywieniu krów to nie tylko symbol naszych czasów, ale również wymóg znalezienia alternatywnych 
substytutów mogących zastąpić wycofywane z użycia stymulatory wzrostu czy antybiotyki w paszach, bez uszczerbku 
na zdrowiu i stratach w produkcyjności bydła.

mgr inż. Dorota Michniewicz 
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

naturalne dodatki w żywieniu krów
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nie składników pokarmowych, ich lep-
szą strawność, działają stymulująco na 
układ odpornościowy jak również prze-
ciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Eks-
traty ziołowe wykorzystuje się w pre-
wencji kokcydiozy (zakaźnej, pasożytni-
czej chorobie jelit u cieląt), kryptosporio-
zy (choroby wywołującej nagłe, niebez-
pieczne biegunki u cieląt), infekcji bakte-
ryjnych czy wirusowych. Dodatek mie-
szanek ziołowych w dawce to również 
zwiększenie mleczności krów i polepsze-
nie składu chemicznego mleka. Pozyska-
ne mleko charakteryzowało się wyższą 
zawartością białka, kazeiny oraz suchej 
masy beztłuszczowej, a tym samym lep-
szą przydatnością technologiczną na se-
ry niż mleko pozyskiwane od krów kar-
mionych konwencjonalnie. Inne produk-
ty mleczarskie takie jak jogurt, masło, po-
zyskane przy udziale tej technologii ży-
wienia, wykazywały zwiększony udział 
dobroczynnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, w tym CLA – sprzężone-
go kwasu linolowego. Karmione w ten 
sposób krowy cielne były w stanie wy-
tworzyć siarę o większej zawartości im-
munoglobulin, a i same cielęta po poro-
dzie miały zwiększoną ilość immunoglo-
bulin we krwi.

Preparaty drożdżowe

Drożdże paszowe, czyli jednokomór-
kowe grzyby, są coraz częściej docenia-
ne i wykorzystywane przez hodowców. 
Przede wszystkim mają one korzyst-
ny wpływ na skład mikroorganizmów 
żwacza, w tym głównie bakterii celulo-
litycznych. Drożdże zużywają tlen, któ-
rego potrzebują do swojego bytowania, 
pozytywnie wpływając na mikroflorę 
żwacza, zasiedlaną głównie przez bez-
tlenowce. Mamy zwiększone pobiera-
nie suchej masy przez krowy, a tym sa-
mym wyższą produkcję mleka. Zauwa-
żalna jest również stymulacja wzrostu 
oraz poprawa ogólnej kondycji zdrowot-
nej. Drożdże są bogate w betaglukany, 
zapobiegające zatruciu organizmu tok-
synami i mikotoksynami, blokując ich 
wchłanianie w jelicie i przedostawanie 
się do układu krwionośnego. Zastosowa-
nie aktywnych drożdży probiotycznych 
dodatkowo zapobiega niektórym choro-
bom metabolicznym, w tym tak często 
występującym w stadach mastitis. Do-
datkowo wspomagają odbudowę prawi-
dłowej flory bakteryjnej po odrobacza-
niu, jak również w trakcie i po leczeniu 
antybiotykami. Zastosowanie aktyw-

nych drożdży probiotycznych korzyst-
nie wpływa na zmniejszenie emisji gazu 
cieplarnianego (metanu) emitowanego 
przez przeżuwaczy, nawet o 7%. I choć 
stosowanie drożdży, jak i innych, wy-
mienionych powyżej preparatów w ży-
wieniu przeżuwaczy jest jak najbardziej 
uzasadnione i wskazane, to nie należy 
zapominać o ich odpowiednim dozo-
waniu, zgodnie z zaleceniami jak rów-
nież przestrzegać okresów przydatności 
do skarmiania. 

Źródła:
- T. Barowicz, M. Pietras, Dodatki stabilizują-
ce procesy w żwaczu, Hoduj z głową – by-
dło, IX-X 2020 r.

- J. Kulikowska, Dodatki poprawiające odpor-
ność i wydajność, Hoduj z głową – bydło, 
IX-X 2020 r.

- M. Lewandowski, Różne działanie dodat-
ków paszowych, Hoduj z głową – bydło, I-
-II 2021 r.

- B. Niwińska, Probiotyki w żywieniu bydła, 
Wiadomości Zootechniczne, R.LVII 2019

- B. Śliwiński, T. Barowicz, Zioła na użyt-
kach zielonych, Hoduj z głową – bydło, IX-
-X 2020 r. 

- M. Wilk, Dodatek drożdży w diecie przeżu-
waczy, Portal Wysokich Plonów, VI 2020 r.

zaprasza do wzięcia udziału w webinarium w ramach operacji pt.:

„Innowacyjne dzIałalnoścI pozarolnIcze,
w tym produkcja I przetwórstwo surowców zIelarskIch

– alternatywa dla małych gospodarstw rolnych”
Operacja realizowana w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021

Webinarium odbędzie 27 maja 2021 roku.
Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/s5UYCK2CChbJ2Ra78

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Organizator:
Aleksandra Szwacka-Skiendziul,
kontakt: 665 830 954,
e-mail: a.szwacka@w-modr.pl

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

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

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

Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Mleko klaczy jako pokarm dla człowieka było znane w świecie od wielu wieków. Dokumenty pisane w tej sprawie (He-
rodot), zachowane do dziś pochodzą z ok. V wieku przed Chrystusem. Mowa jest o wschodnich terenach dzisiejszej 
Europy i obszarach Azji. 

mgr inż. Jerzy Bancewicz 
Główny Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej

użytkowanie mleczne klaczy

Konie i inne udo-
mowione zwierzę-
ta, które dzisiaj na-
zywamy zwierzę-
tami gospodarski-
mi towarzyszą lu-
dziom od bardzo, 
bardzo dawna. Naj-

starsze na świecie narzędzia – ceramicz-
ne sitka do odcedzania twarogu znalezio-
no na terenie Polski. W mroku dziejów 
oddalają się ludy, które przecież świado-
mie realizowały swój żywot w okolicz-
nościach im współczesnych. Do tych oko-
liczności, zasadniczych z pewnością, na-
leżał sposób odżywiania się. Ze źródeł 
pisanych wiemy, że najczęściej spożywa-
no pokarmy różnorodne, przygotowane 
z surowców dostępnych dla ówczesnych 
gospodarstw domowych w nieodległym 
otoczeniu. Z czasem doszło do specjaliza-
cji produkcji rolniczej, jak widać dzisiaj - 
często zbyt jednostronnej. Problemem jest 
też koncentracja produkcji, szczególnie 
w największych gospodarstwach rolnych. 

Unijny projekt sprawozdania w spra-
wie strategii ,,od pola do stołu” na rzecz 
sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego 
dla środowiska systemu żywnościowego, 
autorstwa Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bez-
pieczeństwa Żywności i Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, nareszcie zredagowa-
ny ,,otwartym tekstem” ocenia aktualną 
sytuację w produkcji żywności. Oto cyta-
ty: ,,Parlament Europejski wyraża głębo-
kie zaniepokojenie w związku z pojawie-
niem się chorób odzwierzęcych, przeno-
szonych ze zwierząt na ludzi (antropozo-
onozy), takich jak gorączka Q, ptasia gry-
pa i nowy szczep grypy A(H1N1), potę-
gowane przez antropogeniczną zmianę 
klimatu, zniszczenie różnorodności bio-
logicznej, degradację środowiska i na-
sze obecne systemy produkcji żywności”, 
,,Parlament Europejski wzywa do podję-
cia środków mających na celu zmniejsze-
nie obciążenia zdrowia publicznego (mo-
im zdaniem powinno być społecznego 
– powszechnego) powodowanego przez 
wysokoprzetworzoną żywność o dużej 

zawartości (min. bo moim zdaniem są 
o wiele gorsze dodatki: substancje ak-
tywne środków ochrony roślin, a w pro-
dukcji zwierzęcej pochodne hormonów, 
antybiotyków, enzymów i innych sub-
stancji biologicznie czynnych, zaburzają-
cych ostatecznie metabolizm organizmu 
ludzkiego) soli, cukrów i tłuszczów; ubo-
lewa z powodu znacznego opóźnienia 
we wprowadzaniu profili żywieniowych 
i podkreśla konieczność opracowania so-
lidnego zestawu tych profili, aby ograni-
czyć stosowanie fałszywych oświadczeń 
żywieniowych dotyczących żywności bo-
gatej w tłuszcze, cukry lub sól albo za-
kazać ich stosowania; apeluje o obowiąz-
kowy ogólnounijny system oznakowania 
wartości żywieniowej na przedniej części 
opakowania, oparty na niezależnej wie-
dzy naukowej”, ,,Sprawozdawca komisji 
ENVI z zadowoleniem przyjmuje strate-
gię ,,od pola do stołu” jako stanowiącą 
bardzo potrzebny pierwszy krok w kie-
runku zapewnienia wszystkim zdrowej 
żywności i upewnienia się, że sposób 
produkcji i konsumpcji żywności w UE 
będzie odbywał się z poszanowaniem 
granic wyznaczanych przez utrzymującą 
nas Ziemię; podkreśla także, że osiągnię-
cie tego celu wymaga jeszcze dużo pra-
cy. Sposób, w jaki siła pieniądza przewa-
ża nad życiem i podstawowymi warto-
ściami, jest najbardziej widoczny w sek-
torze rolno-spożywczym, gdzie ekono-
mia skali grozi doprowadzeniem do sy-
tuacji, w której w bliskiej przyszłości ży-
cie na Ziemi stanie się trudne do zniesie-
nia lub nawet niemożliwe”.

Wróćmy więc do mleka, a jeszcze pre-
cyzyjniej do mleka klaczy. Mleko wy-
stępuje w formie naturalnej i odgrywa 
szczególnie ważną rolę w pierwszym 
okresie nowonarodzonych organizmów 
ssaków. Określane jest jako produkt gę-
sty żywieniowo, co oznacza, że zawiera 
ważne składniki odżywcze potrzebne do 
prawidłowego funkcjonowania organi-
zmu człowieka. Najważniejszym skład-
nikiem mleka jest białko, ale w jego skła-
dzie znajdziemy również lipidy, niezbęd-
ne nienasycone kwasy tłuszczowe, kwas 

mlekowy, wapń, witaminę A, witaminę 
B12, fosfor, magnez, potas oraz witaminy 
C, D, E, K, PP. Spożywanie mleka zmniej-
sza ryzyko wielu chorób, w tym osteopo-
rozy, nadciśnienia tętniczego, raka jelita 
grubego i choroby niedokrwiennej serca. 
Przyczynia się również do wzmocnienia 
naszego układu odpornościowego. Wyni-
ki badań wskazują, że mleko klaczy i pro-
dukty z niego wytworzone mogą być cen-
nym źródłem składników odżywczych 
dla ludzkiego organizmu, a także elemen-
tem terapii wspomagających leczenie i re-
konwalescencję, ze względu na zawartość 
składników o działaniu prozdrowotnym 
oraz ograniczone właściwości alergen-
ne. Korzystne właściwości mleka kobyle-
go zostały też dostrzeżone przez produ-
centów kosmetyków, którzy coraz szerzej 
wykorzystują ten surowiec do produkcji.

Mleko klaczy pod względem cech or-
ganoleptycznych nie przypomina mle-
ka krowiego – jest przeźroczyste, biała-
we i bardziej słodkie, co czyni je podob-
nym do mleka kobiecego. Od mleka in-
nych gatunków zwierząt gospodarskich 
różni się znacznie zawartością podstawo-
wych składników chemicznych. Cechą 
charakterystyczną mleka kobylego jest 
mała zawartość tłuszczu i białka, a duża 
laktozy. Mleko klaczy, podobnie jak mle-
ko kobiece (ok. 50% globulin i albumin) 
należy do typu albuminowego w prze-
ciwieństwie do mleka przeżuwaczy, któ-
re zawiera 80% kazeiny i zaliczane jest 
do typu kazeinowego. Duży udział bia-
łek serwatkowych i aminokwasów egzo-
gennych w mleku klaczy decyduje o tym, 
że jest ono dla człowieka korzystniejszym 
źródłem substancji odżywczych niż mle-
ko krowie. Mleko klaczy jest dobrym źró-
dłem kwasu linolowego oraz linolenowe-
go, które nie są syntetyzowane przez or-
ganizm ludzki, a są niezbędne do pra-
widłowego wzrostu młodego organizmu 
i rozwoju układu nerwowego. Mleko kla-
czy charakteryzuje wysoki status higie-
niczno-sanitarny. Od mleka innych zwie-
rząt gospodarskich odróżnia się najmniej-
szą zawartością komórek somatycznych 
oraz bardzo małą ogólną liczbą drobno-

Bieżące Informacje nr 4 [378]  n  Kwiecień 202124

w chlewni i oborze



ustrojów. Dzienna wydajność mleczna 
klaczy, podlegająca znacznej zmienności 
osobniczej kształtuje się na poziomie 10-
30 kg mleka. Podczas doju, który powta-
rza się kilka razy dziennie trzeba pamię-
tać o potrzebach odchowywanego źre-
bięcia. Mleko klaczy, jako produkt żyw-
nościowy przez wiele lat było w Euro-
pie zapomniane, chociaż jeszcze w koń-
cu lat 50. XX wieku wykorzystywano je 
jako środek wspomagający leczenie cho-
rób układu pokarmowego (wrzody żo-
łądka, marskość wątroby, zapalenie wo-
reczka żółciowego i trzustki) i oddecho-
wego (gruźlica, zapalenie oskrzeli, krztu-
siec, astma). Na oddziałach dziecięcych 
szpitali w Paryżu, Liburn, Le Mans, Ber-
linie i Londynie podawano profilaktycz-
nie mleko klaczy noworodkom, a zwłasz-
cza wcześniakom. Kobyle mleko ułatwia 

detoksykację organizmu, działa bakte-
riobójczo, przeciwwirusowo i przeciw-
zapalnie. Usprawnia metabolizm organi-
zmu ludzkiego i pomaga w leczeniu wie-
lu chorób, co jest obszernie udokumento-
wane w literaturze medycznej. W krajach 
azjatyckich mleko klaczy jest do dzisiaj 
elementem codziennej diety. Najbardziej 
znanym produktem z kobylego mleka 
jest kumys. Jest to mleczny napój alko-
holowy, powstający w wyniku fermen-
tacji alkoholowej cukru mlecznego (lak-
tozy). Kumys jest tradycyjnym napojem 
w centralnej Azji, a w Baszkirii, Kazach-
stanie, Uzbekistanie, Kirgizji i na Ukra-
inie jest uznawany za narodowy środek 
leczniczy. Zaleca się go rekonwalescen-
tom, a nawet kobietom w ciąży. Kumys 
jest tradycyjnie podawany w wielu środ-
kowoazjatyckich sanatoriach (najbardziej 

znane to Jumatowo, Głuchowskaja, Sza-
franowo), jako środek wspomagający le-
czenie. Niektóre sanatoria posiadają wła-
sne klacze mleczne i zaplecze technolo-
giczne do produkcji kumysu. Kumys jest 
jedynym napojem alkoholowym, który 
mogą pić muzułmanie, nie popadając jed-
nocześnie w konflikt z prawami Koranu. 
Właściwości mleka klaczy wskazują rów-
nież na jego potencjał w zakresie zasto-
sowań w produkcji kosmetyków. Wyka-
zuje ono działanie odżywcze i pielęgnu-
jące skórę, a także przeciwzapalne i ła-
godzące, przy minimalnym prawdopo-
dobieństwie wywoływania uczuleń. Naj-
częściej dostępne w sprzedaży są kremy 
i balsamy. 

Źródło:
- Hodowca i Jeździec, nr 3 lato 2020 r.

Prima aPrilis – co to znaczy?
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Z pierwszym dniem kwietnia wiążą się różne zwyczaje. 
Jest to szczególny dzień, w którym ludzie robią sobie na-
wzajem żarty i nikt nie może się za nie obrażać. Zwyczaj 
ten jest kultywowany w wielu krajach świata. Aby trady-
cji stało się zadość, podajemy klika informacji, skąd się 
wywodzi i co znaczy sam w sobie.

Kwiecień, czwarty miesiąc roku 
kalendarzowego. Zwyczajny mie-
siąc w okresie wiosennym, które-
go nazwa pochodzi od zakwita-
jących kwiatów, krzewów i drzew 
owocowych oraz ozdobnych. Ma 

30 dni i zaczyna się zawsze w tym samym dniu tygodnia, 
co lipiec, a w latach przestępnych dodatkowo co styczeń. 
Dawniej używano nazwy „brzezień” – od brzozy i „dębień”. 
Łacińska nazwa „Aprilis” została zapożyczona przez więk-
szość krajów europejskich. Z tą nazwą i pierwszym dniem 
kwietnia kojarzy się obyczaj Prima aprilis (z łac. Prima dies 
Aprilis), polegający na celowym wprowadzaniu w błąd – ro-
bieniu dowcipów, podawaniu nieprawdziwych informacji, po 
to żeby wspólnie śmiać się, okazywać poczucie humoru, ra-
dość i dystans do siebie i świata. W tym dniu rodzi się swo-
ista konkurencja na żarty – który okaże się lepszy i ile osób 
uwierzy w nieprawdziwe newsy. Przyjęło się, że tego dnia 
za żarty nie można się obrażać.

Prima aprilis obchodzi się w całej Europie i wielu krajach 
świata. W Polsce w podobnej formie jak obecnie zaczął być ob-
chodzony już w XVII wieku i najprawdopodobniej dotarł do nas 
z Europy Zachodniej. Niezwyczajne święto w innych krajach 
przyjęło różne nazwy i obyczaje z tym związane. Na przykład 
w Wielkiej Brytanii, Australii i RPA oszukane informacje można 
ogłaszać tylko do południa, a święto nazywa się „Dniem głup-
ców”. We Francji to „Dzień kwietniowej ryby”, a żarty określa 
się „kwietniową rybą”. W Szkocji tego dnia „poluje się na głup-
ca”. Litwa 1 kwietnia traktuje jako „Dzień kłamcy”, Portugalia 
„Dzień kłamstwa”, a Rosja jako „Dzień śmiechu”. W Hiszpanii 
żarty można robić wcześniej, bo już 28 grudnia w „Dniu świę-
tych niewiniątek”.

Pochodzenie tego obyczaju nie jest powszechnie gwaran-
towane. Uważa się, że ma związek z rzymskim zwyczajem 
obchodzonym na początku kwietnia na cześć bożka śmiechu 
i wesołości albo uroczystości greckich, obchodzonych na rzecz 
bogini urodzajów. Popularność obyczaj zyskał dopiero w śre-
dniowiecznej Francji.

W kościele katolickim 1 kwietnia uważany jest za datę naro-
dzin Judasza – znanego symbolu obłudy i kłamstwa.

Pierwszego kwietnia – niewinnych oszustw, czy też małych 
kłamstewek – można spodziewać się na każdym kroku, także 
w mediach. Od rana są one pełne fałszywych informacji. Nie-
które z nich dotyczą nawet upraw rolnych. W 1957 roku stacja 
BBC poinformowała słuchaczy, że szwajcarskim rolnikom uda-
ło się zebrać pierwsze plony spaghetti. Dla uwiarygodnienia 
informacji opublikowano materiał poglądowy – rolników zbie-
rających makaron z drzew. Widzowie na wieść zareagowali, 
może też dla żartu, prośbami o technologię hodowli makaro-
nu w ogrodach przydomowych. Koń by się uśmiał!

Tak czy inaczej, nie dajcie się 
nabrać, ale śmiejcie się jak naj-
więcej, dla zdrowia. Medycyna po-
daje, że ma dowody na to, że oso-
by pozytywnie nastawione i rado-
sne rzadziej chorują, bo śmiech 
zwiększa odporność, dodaje ener-
gii, poprawia nastrój, rozładowuje 
stres, pobudza krążenie, dostar-
cza większej ilości tlenu do mózgu, 
który wytwarza więcej endorfin, 
uznawanych nie tylko za hormony 

szczęścia, ale także za naturalne substancje przeciwzapalne. 
Śmiech jest świetną gimnastyką dla mięśni brzucha, ramion, 
czy twarzy. Uśmiechnięta twarz jest młodsza i pogodniejsza. 
Człowiek radosny, to człowiek szczęśliwszy. 

Źródła:
- www.wikipedia.pl, www.polskieradio24.pl, www.zdrowie.pap.

pl, www.pixabay.pl

mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
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ceny PAsZ (10.03.2021 r.)

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

Pasza CJ 40,00
Pasza DJ 41,00
śruta sojowa (1 dt) 235,00
śruta rzepakowa 160,00

De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1 25 kg/46 zł

Brojler 2 25 kg/44 zł

Odchów 1 25 kg/41 zł
Odchów 2 25 kg/39zł
Nioska 25 kg/40 zł
Drób wodny 25 kg/43 zł

De Heus -Stendera Lubawa Trzoda
Prestarter MPU 4%
Mammy Perfekt 20 kg/64 zł

Prestarter MPU C 25 kg/53 zł
Konc.HGC Junior 25 kg/76 zł
Konc.HGC Super 25 kg/63zł
Premiks Starter 2,5% 25 kg/130zł
Premiks Grower/Tucznik 2,5% 25 kg/107zł

De Heus – Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk 20 kg/142 zł
Ekono Milk 20 kg/130 zł
West Milk 20 kg/110 zł
Kaliber Starter 25 kg/41 zł
Kaliber Junior 25 kg/38 zł
Krowimix 18 Basic 25 kg/30 zł

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

Produkty SANO
Laktoma 44,00
Meggi 35 84,00
Mleko Milsan 152,00
Protamilk Complite 72,00
Protamino Forte 76,00
Protamino Matra 68,00
Protamino Piggi 78,00
Profisan 148,00
„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j, Kurzętnik

Power Starter 76,00
otręby pszenne 80,00
Power tucznik *25 kg) 70,00
Provit L (25 kg) 64,00
Provit P (25 kg) 70,00
Provit T (25 kg) 60,00
śruta rzepakowa 151,00
śruta sojowa 230,00

Spółdzielnia producentów trzody LUB-TUCZ Lubawa
wyszczególnienie cena (zł/dt)
Tucznik TV Super 275,00
Warchlak W 20% 306,00
Prosięta PDP 20% 315,00
Lochy karmiące LK 20% 270,00
Lochy prośne LP 7,5% 237,00

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych

Agro ProRobot 20 bez GMO 146,50
Agro Finezja 22 bez GMO 152,50
Agro Werwa bez GMO 276,00
Agro Extra Energia bez GMO 169,50
Agro Delicja bez GMO 196,00

mieszanka dla cieląt
Agro Smakuś bez GMO 183,50
Agro Musli KPP bez GMO 194,50
Agro Starter bez GMO 164,00
Agro Kadet bez GMO 151,50
Agro MH bez GMO 123,00
Agro Top CJ bez GMO 144,00

koncentraty
Maximus 38 MH bez GMO 222,00
Maximus 38 MH z GMO 229,00

korektory 
Mikor 38 Active bez GMO 202,00
Mikor 34 MH bez GMO 184,00
Mikor 38 bez GMO 212,00
Mikor 40 Protect bez GMO 197,00
Micor 35 Protect bez GMO 186,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego
BullStar Progres bez GMO 207,00
BullStar Strong bez GMO 187,50
BullStar Treściwy bez GMO 122,00

mieszanki specjalistyczne
Agro Mix 26 bez GMO 150,00
Agro Mix 28 bez GMO 156,00

preparaty mlekozastępcze
Agrorac 1 708,00
Agrolac Excellent 688,00
Agrolac Komfort Plus 540,00
Agrolac Len 488,00

premiksy
VitAgro Repro Max 690,00
VitAgro SomiFix 530,00
Vit Agro Smart 545,00
VitAgro Elita 525,00
VitAgro TMR 355,00

Vit Agro Standard 375,00
VitAgro Zasuszenie 450,00
VitAgro Gladiator 325,00
Vit Agro CJ Max 345,00
VitAgro Silver Efekt 345,00
VitAgro Silver Somat 395,00    
VitAgro Karot  475,00    
RumBa Active 515,00
KillAcid 415,00    
Agro Cell 640,00    
Calcium Koncept 980,00    
VitAgro Przygotowanie 760,00
VitAgro Lakto Somat 450,00
VitAgro Rozród 520,00
Agro Fat 550,00
Agro Bufor Max S.C. 295,00
Agro Bufor 268,00
MYcoKill 610,00

mieszanki produkcyjne bez GMO
dla krów mlecznych

Agro TOP 16 bez GMO 115,00
Agro TOP 18 bez GMO 118,50
Agro TOP 20 bez GMO 125,00
Agro TOP 22 bez GMO 132,00
Agro TOP 24 bez GMO 135,50
Agro 18 bez GMO 126,50
Agro 19 bez GMO 134,00
Agro 20 bez GMO 137,00
Agro 21 bez GMO 140,00
Agro 23 bez GMO 142,50

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

Pasze dla bydła cena (zł/dt)
Krówka 143,00
Lactoma 182,00
Cielak 1 184,00
Cielak 2 176,00
Opas 143,00
Keno   90,00

Pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat 294,00
Starter Standard 186,00

Pasze dla drobiu cena (zł/dt)
Brojler 2 188,00
Kura nioska 176,00
Otręby pszenne 124,00
Mleko Milsan 544,00
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ceny ŚROdkÓw OcHROny ROŚLin (10.03.2021 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

UNIROL-NOWAK
Sp. J. Ełk

ZRiO Agroplon 
Bartoszyce

Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec

Spółdzielnia Ogrodniczo-
-Pszczelarska w Giżycku

P.U.-H. "CHEMIROL" 
Bartoszyce

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł
HERBICYDY

Huzar ACTV 387 OD 1 l 115,75
galmet 20SG 50 g 40,73
Galaper 200 EC 1 l 64,94
Cewino 500 S.C. 1 l 225,00
Rosate Clean 360 SL 20 l 287,34
Mezotop 500 S C 1 l 56,19
Saper 500 S.C. 1 l 153,95
Atlantis 12 OD+Actiriob 500 ml 77,28
Fenoxinn 110 EC 1 l 155,00
Fundamentum 700 WG 30 g/300 g 60/485
Maister Power 42,5OD 5 l 798,00
Nixon 50SG+Asystent 80 g+100 ml 34,00
Mustang 306 SE 1l 110,00
Rimel 25SG+Asystent 60 g+100 ml 92,00
Attribut 70 SG 120 g 165,80
Agrosar 20 l 244,00
Chwastox Extra 1 l 12,80
Chwastox nowy trio 390 SL 1 l 49,00
Chwastox Turbo 340 SL 1 l 20,15 34,00 1 l 31,00
Gold 450 EC 1 l 47,45
Fernando Forte 300EC 1 l 72,40
Glean 75 WG 100 g 197,60
Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 18,47 20 g 27,00
Tayson 464 1 l 33,85
Lentipur FLO 500SC 1 l 28,45 35,21
Puma Uniwersal 069 EW 1 l 133,30
Randap/FLEX 480 1 l 43,00 1l 42,24
Roundap  Ultra 360 SL 1 l 23,17 1 l 31,50 1 l 34,00 1 l 35,00 5l 116,78
Mustang Forte 195 SE 1 l 60,52 70,00
Titus 25 WG 100 g 286,70

FUNGICYDY
Spodnam 554 DC 1 l 165
Ambrossio 500 S.C. 1 l 105,00
Makler 250 SE 1 l 96,00
Topsin M 500 S.C. 1 l 85
Kier 450 S.C. 1 l 161,77
Proteus 110 OD 1 l 135
Targa 10 EC 1 l 125,00

INSEKTYCYDY
Delemetros 100 S.C. 1l 188,90

ZAPRAWY i regulatory
Nuprid 600FS 0,25 l 171,65 5l 361,21
Orius Extra 02WS 0,9 kg 44,70 0,9 kg 56,00
Asahi SL 1 105,00
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ceny ŚROdkÓw OcHROny ROŚLin (10.03.2021 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

Halwit - Grabinek Hurtownia "Alczes" Lubawa Alfa Agri Michalak
P.A. Michalak Szczytno 

opak. zł opak. zł opak. zł
HERBICYDY

Chwastox Extra 300SL 5 l 96
Chwastox Turbo 340 SL 5 l 130
Granstar Ultra SX 50 SG 240 g 220
Maister POWER 42,5 OD 1 l 151
Mustang forte 195SE 1 L 5 l 666,00
Roundap Ultra 360 SL 20 L 410
Titus 25 WG 100 g 327
Mustang 306SE 1 l 115
Fusilade Forte 150 EC 1 l 129,00
Chisel 75 WG 60 g 99,00
Puma Uniwersal 069 EW 5 l 620 1 l 135,00

FUNGICYDY
Artea 330 EC  5 l 720,00
Tarcza Łan 250 EW 1 l 58,00
Funaben Plus 02WS 0,3 kg 22,00

INSEKTYCYDY
Apacz 50 WG  40 g 174,00
Actar 25 WG 40 g 22,00
Decis Mega 50 EW 1 l 135,00
Mospilan 20SP 200 g 100,50 2,4 g 7,00
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ceny skuPu ŻywcA (zł/kg) (10.03.2021 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy

OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu Żywiec wieprzowy 4,20 – 5,20 +VAT
WBC kl.E -6,00 – 6,20 zł+VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa O:

jałówki – śr. 7,9
buhajki – śr. 8,8

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-13,50

byki pow. 300 kg R-13,40

jałówki 6,20-6,70+VAT
byki (HF): 7,00-7,50+VAT

byki mięsne: 7,30-7,80+VAT

ŻYWIEC KROWY śr. 8,35 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 11,20 brak skupu

ceny skuPu mLekA (10.03.2021 r.)

Spółdzielnia

Cena 
w zł. 

za jedn. 
tłuszczu

Cena 
w zł. 

za jedn. 
białka

Dopłata 
w zł. 

za klasę 
Extra

Średnia 
cena 

wypłacona 
za miesiąc 

/brutto/

Dopłata
za

wielkość
dostawy

Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo 0,40  0,12  0,30 1,81 0,05-0,26  

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”
Oddział w Lubawie 0,11 0,10 0,1+0,05 1,63 0,1-0,22

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

za kontr. użytk.

ŚRednie ceny tARgOwiskOwe (w zł) (10.03.2021 r.)

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

Biskupiec    100-160 0,80-1,00

Ełk 95 80 80 100-120 0,80-1,00

Giżycko    180-200 0,60-0,90

Olecko 92 78 78 150-190 0,70-1,00

Orneta 100  80 90 0,65

Pisz    130-190 0,7-1,00

Szczytno    105 1,15
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ceny nAwOZÓw (10.03.2021 r.)

Nazwa

"MAZUR" sp.j.  
R. i M. Mazur Kurzętnik"

Agro-Produkt M. Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H
S. Bartkowski, Lidzbark

P.H.U. Ewita
D.Karbowski Rybno

"Amiga" sp. z. o.o. 
Kętrzyn"

"Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec"

"U Krzyśka"
K.Samoraj Mrągowo

"UNIROL-NOWAK 
Sp. J. Ełk"

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak
P.A.Michalak Szczytno

"Zaopatrzenie Rolnictwa  
i Ogrodnictwa „Agroplon”  

Bartoszyce"

Chemirol Bartoszyce

"Centrala Nasienna 
Nidzica"

"Halwit 
Grabinek"

"BAY WA Nowa Wieś  
14-400 Pasłęk"

P.H.U. "Biochem"
Wiesław Musiał

Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa
ul. Kormoranów 5,
11-700 Mrągowo
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ceny usług ROLnicZycH (10.03.2021 r.)

Usługa/firma (zł/godz) SKR Rybno SKR Rudzienice Agroperfekt Kisielice ROL-BART FU-H
S.Bartkowski Lidzbark

Orka pług 4-skibowy 172,80 229,50 h 240,00

Orka pług 5-skibowy 330,00

Orka 4 skiby pług obrotowy 292,50 h

Roztrząsanie obornika 388,80 184,50 h 90 za 1 przyczepę 13 t

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

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

Siew kukurydzy 189,00 h 140,00 130 (ha)

Najem ciągnika 140,00 h

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

Siew zbóż 180,00 130 (ha)

Wysiew nawozów 162,00 h 50 (ha)

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

Kultywator 172,80

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 261-292,5 h

Agregowanie 80 (ha)

koszenie kosiarką rotacyjną 184,50 150,00

Opryskiwanie 40 (ha)

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana 207,00

Wypożyczenie ciągnika 108 h 120,00

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

Bronowanie 97,20

Wałowanie 97,20

Talerzowanie 172,80 261,00 100 (ha)

Ładowarka 129,60 155,70 130,00 120/h

Spycharka 129,60

Koparka 108,00 100,00

Równarka 135,00

Zestaw niskopodwoziowy 147,60

Zbiór kukurydzy na kiszonkę 850 (ha)

Koszenie kukurydzy na ziarno 360 (h)

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

Koszenie kombajnem zbożowym 300 (ha)

Zbiór balotów turem 126,00 h

Odwóz kiszonki 4 t 166,50 h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 25 zł/szt

Zbiór zielonek 581,40-632,70 h 300,00

Owijanie balotów 8,10 zł za szt
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Rolnictwo ekologiczne w obecnym czasie zyskuje coraz większą popularność. Na dobrze działający system rolnictwa 
ekologicznego składa się zarówno produkcja roślinna i produkcja zwierzęca.

inż. Karol Dobrzyń 
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Ełku

Zapobieganie chorobom i opieka weterynaryjna 
w rolnictwie ekologicznym

Zwierząt nie wolno 
sprowadzać wyłącz-
nie do roli producen-
tów obornika. Zwie-
rzęta mają być zdrowe 
i wydajne. Dobry stan 
ich zdrowia warunku-
je dobrą jakość produk-

tów zwierzęcych. Na zdrowie zwierząt naj-
większy wpływ mają żywienie oraz wa-
runki chowu.

Niezależnie od gatunku płci, wieku 
i sposobu użytkowania, zwierzętom nale-
ży zapewnić właściwe warunki utrzyma-
nia, zgodnie z potrzebami gatunku, tak 
aby umożliwić im rozwój bez niepotrzeb-
nych stresów. Bez tego nie da się osiągnąć 
dobrych wyników. Ponadto dzięki właści-
wemu prowadzeniu chowu, spełniającemu 
warunki stawiane przez kryteria rolnictwa 
ekologicznego, zaoszczędzimy na wizytach 
lekarza weterynarii i kosztach leczenia.

Zapobieganie chorobom w ekologicz-
nej produkcji zwierzęcej opiera się na na-
stępujących metodach:
q Dobór odpowiednich ras i odmian
n stopniowa selekcja linii hodowlanych, 

odpornych na nieprzyjazne warunki 
lokalnego środowiska (jest to funk-
cja liczby hodowlanych zwierząt 
i funkcja czasu, tzn. przy większej 
liczbie zwierząt, które są do wyboru, 
potrzebny jest krótszy czas na wy-
selekcjonowanie odporniejszej gru-
py zwierząt),

n wybór metody hodowlanej, która jest 
zgodna ze specyficznymi potrze-
bami hodowlanego gatunku i rasy. 
W hodowli eliminowane zostają spo-
soby i okoliczności, które prowadzą 
do obniżenia odporności zwierząt na 
niekorzystne czynniki środowiskowe 
i na infekcje. Z tego względu nacisk 
jest kładziony na dostateczną swobo-
dę ruchu na świeżym powietrzu, wy-
kluczone są technologie ograniczające 
swobodę ruchu, dba się o odpowied-
nią wielkość grup, o to, aby nie do-
prowadzić do nadmiernego zagęsz-
czenia w miejscach ich utrzymania. 

q Stosowanie wysokiej jakości paszy
n zwiększony nacisk na żywienie. Ży-

wienie zwierząt należy do najważ-
niejszych zewnętrznych czynników, 
które w istotny sposób wpływają na 
przejawy życiowe zwierząt, do któ-
rych niewątpliwie należy dobry stan 
zdrowia. W rolnictwie ekologicznym 
zabronione jest stosowanie prepara-
tów syntetycznych w celu zastąpie-
nia substancji, których brakuje w pa-
szach (co jest zwykle praktyką w ho-
dowlach konwencjonalnych). Niedo-
puszczalne są monodiety. Przeciw-
nie, wymagana jest wielka różnorod-
ność źródeł substancji odżywczych. 
Obowiązkowe jest stosowanie pasz 
objętościowych, w dawce pokarmo-
wej wszystkich zwierząt, a część pasz 
musi być – jeśli to możliwe – świeża 
(pasza zielona, trawa pastwiskowa, 
w okresie zimowym kiełki zbożowe 
i strączkowe, rośliny okopowe). Za-
daniem żywienia, obok zapewnienia 
wymaganej produkcji, jest także do-
starczenie wystarczającej ilości skład-
ników potrzebnych do wytworzenia 
skutecznie oddziałujących substancji, 
które uczestniczą w wykształceniu 
systemu aktywnych zdolności obron-
nych organizmu. 

Metody niedopuszczalne
w rolnictwie ekologicznym

W chowie ekologicznym zwierząt nie-
dopuszczalne są następujące sposoby le-
czenia, podawania leków i interwencje ho-
dowlano-weterynaryjne:
q Podawanie leków oraz rutynowe po-

dawanie preparatów profilaktycznych 
zdrowym zwierzętom, do czego zali-
cza się także stymulatory wzrostu lub 
trankwilizery (leki antystresowe) przed 
transportem.

q Wykorzystywanie hormonalnej syn-
chronizacji rui.

q Przenoszenie embrionów.
q Zabiegi na embrionach.
q Stosowanie preparatów hormonalnych 

do stymulacji owulacji i rui.

q Stosowanie metod manipulacji gene-
tycznych w uszlachetnianiu i hodowli.

q Skracanie ogonów, usuwanie zębów, ro-
gów i skracanie dziobów, na ich wyko-
nanie może, jednakże zezwolić organi-
zacja kontroli po przedstawieniu jej od-
powiedniego uzasadnienia (poprawa 
higieny, zdrowia, bezpieczeństwa czy 
dobrostanu zwierząt).

q Chów zwierząt w warunkach prowa-
dzących do powstania niedokrwistości.

Metody dozwolone
w rolnictwie ekologicznym

W rolnictwie ekologicznym są po-
wszechnie stosowane naturalne metody, 
które mają pierwszeństwo. Można, jed-
nakże zastosować: 
q Sztuczną inseminację w klasycznej 

postaci tj. przeniesienie plemników 
(w żadnym przypadku transfer em-
brionów).

q Kastrację w celu zachowania tradycyj-
nych metod hodowlanych, poprawy ja-
kości końcowego produktu i zwiększe-
nia bezpieczeństwa utrzymywanych 
zwierząt i personelu, preferowane są 
takie formy zabiegów, przy których 
ograniczone do minimum jest cierpie-
nie zwierząt, zabieg musi zostać prze-
prowadzony przez wykwalifikowany 
personel zgodnie za zasadami sztuki. 

Podsumowując w rolnictwie ekologicz-
nym istnieje wiele metod zapobiegania 
chorobom w produkcji zwierzęcej. Dobór 
odpowiedniej profilaktyki powinien opie-
rać się na indywidualnej ocenie potrzeb 
gospodarstwa. 

Źródła: 
- Rolnictwo ekologiczne w praktyce – red. na-
ukowa wersji polskiej dr inż. Halina Jan-
kowska-Huflejt, prof. dr hab. Jerzy Szymo-
na, Warszawa 2012

- Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego – 
Józef Tyburski, Sylwia Żakowska-Biemans, 
Wydawnictwo SGGW

- Podręcznik Rolnictwa Ekologicznego – D. 
Metera, T. Sakowski, Radom 2008
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Rozwój cywilizacji na 
świecie niesie za so-
bą powiększenie ob-
szarów zabudowań, 
sieci dróg a jedno-
cześnie pomniejsze-
nie powierzchni pól 
uprawnych oraz sa-

dów. Chów oraz hodowla zwierząt go-
spodarskich ściśle związana jest z dostar-
czaniem utrzymywanym zwierzętom pra-
widłowo zbilansowanych dawek pokar-
mowych, pokrywających zapotrzebowa-
nie bytowe oraz produkcyjne. Głównie 
problematyczne jest zbilansowanie biał-
ka w paszy. Obecnie stosowana w Polsce 
poekstrakcyjna śruta sojowa jest w więk-
szości importowana. Wiąże się to między 
innymi z wysokimi kosztami zakupu te-
go niezbędnego komponentu paszowego. 
Poszukuje się alternatywnego źródła, które 
w znacznym stopniu zaspokoi zapotrzebo-
wanie na białko paszowe. Jedną z propo-
zycji jest pozyskiwanie białka z owadów. 

Owady są zasobnym źródłem biał-
ka w dietach drobiu hodowlanego oraz 
wielu gatunków ryb. Owady można ho-
dować na obszernej gamie produktów 
ubocznych, a także odpadów. Pozwala to 
potencjalnie na odzyskanie wartości od-
żywczych oraz na zagospodarowanie od-
padów rolniczych i spożywczych. Wyko-
rzystanie owadów w paszach pozwoliło-
by obniżyć deficyt białka oraz zmniejszyć 
objętość odpadów. Larwy owadów mo-
gą w 10 dni zlikwidować około 60% po-
wstających odpadów organicznych. Wy-
korzystanie owadów jako komponent pa-
szowy pozwoliłoby także na zwiększenie 
areałów upraw pod żywność dla ludzi. 
A zatem potencjalnie zwiększy to rów-
nież bezpieczeństwo żywnościowe. 

Najbardziej popularnymi gatunkami 
w badaniach nad wykorzystaniem owa-
dów w żywieniu zwierząt są: czarna mu-
cha (Hermrtia illucens) oraz mącznik mły-
narek (Tenebrio molitor).

Czarna mucha (Hermetia illucens Linna-
eus) gatunek muchówki z rodziny Stratio-
myidae. Często spotykana na obszarach 
wykorzystywanych rolniczo i w miej-
scach składowania odpadów organicz-
nych. Są to bardzo dobre warunki do 
ich namnażania się i rozwoju. Samica 
jest w stanie jednorazowo złożyć od 400 
do 800 jaj. Po około 4 dniach wylęgają 
się larwy. Przechodzą przez 6 stadiów 
rozwoju i osiągają długość około 25 mm. 
W pierwszym etapie larwa muchy odży-
wia się i dlatego w tym okresie rozwo-
ju gromadzone są wystarczające rezer-
wy tłuszczu i białka, które umożliwia-
ją następnie larwom przepoczwarzenie. 
Wymagają temperatury 25-30°C, a wil-
gotności 70-80%. Larwy czarnej muchy 
mogą zostać wykorzystane jako pasza 
dla zwierząt, ponieważ zawierają 35-57% 
białka i 35% tłuszczu. Stwierdzono dobry 
wpływ czarnej muchy na wzrost kurcząt, 
świń oraz wiele gatunków ryb. Larwy 
czarnej muchy są ogromnym sprzymie-
rzeńcem, jeśli chodzi o problem z odpa-
dami. Larwy mogą spożywać owoce, wa-
rzywa, tkanki zwierzęce i przekształcić je 
w wartościowe białko. 

Mącznik młynarek (Tenebrio molitor 
Linnaeus) to gatunek chrząszcza należą-
cego do rodziny czarnuchowatych (Tene-
brionidae). Naturalnie występuje pod ko-
rą drzew liściastych, w dziuplach. Obec-

nie bardzo ciężko odnaleźć go w środo-
wisku naturalnym, częściej żeruje w ma-
gazynach zbożowych, młynach czy sto-
dołach. Jest jednym z łatwiejszych w ho-
dowli owadów. Jego etapy życia zależą 
od warunków fizycznych i środowisko-
wych. Samica żyje około 2 miesiące i skła-
da od 400 do 500 jaj. Larwy wylęgają 
się w około 7 dniu od złożenia jaj. Roz-
wój larwy trwa 60 dni. Młode owady są 
białe i z wiekiem przybierają ciemniej-
szą barwę. Żywią się pokarmem pocho-
dzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Die-
ta mącznika młynarka może opierać się 
wyłącznie na otrębach zbożowych, jed-
nak dodanie innych źródeł pokarmu po-
prawia efektywność rozwoju, przeżywal-
ność oraz płodność. Owoce i warzywa są 
wystarczającym źródłem wody dla owa-
dów. Mącznik młynarek cechuje się wy-
soką zawartością białka (48%) oraz tłusz-
czu (35%). Jest także źródłem większych 
ilości cynku i magnezu. Wartość odżyw-
cza mącznika jest wyższa niż wartość 
mięsa wołowiny i drobiu. 

Hodowla owadów z przeznaczeniem 
na cele paszowe potencjalnie może sta-
nowić rozwiązanie problemu żywnościo-
wego. 

Źródła:
- Czasopismo: Życie Weterynaryjne 2020
- Notatki własne ze studiów zootechnicznych

Na świecie żyje około 7,6 mld ludzi. Szacuje się, że do 2050 roku populacja ludzka wyniesie około 9 mld. Wraz ze 
wzrostem liczby ludności wzrasta pogłowie utrzymywanych zwierząt gospodarskich. Świat staje przed wyzwaniem 
pozyskania większej ilości żywności, w szczególności białka dla ludzi oraz zwierząt. Z tego powodu poszukuje się 
alternatywnego źródła białka.

inż. Gabriela Górska 
Doradca Zespołu Doradców w Szczytnie

wykorzystanie owadów jako bogatego
źródła białka w żywieniu zwierząt

Autor nieznany. Licencja CC BY-SA
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Dnia 2 lutego 2021 roku na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazał się „Ramowy Plan 
Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2027”. W planie opisany jest obecny stan, oraz 
zaplanowane sposoby na stały rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rynku żywności ekologicznej w Polsce. Działania 
dotyczące rozwoju będą realizowane w czterech obszarach.

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

Ramowy plan działań dla Żywności i Rolnictwa 
ekologicznego w Polsce na lata 2021-2027

I. Transfer wiedzy – działania doskona-
lące, informacyjne i promocyjne

W tym obszarze zaplanowanych jest sie-
dem działań.

Pierwszym z nich jest „Przenoszenie do-
brych praktyk i doradztwo”. W celu transferu 

wiedzy z nauki do praktyki zostanie stworzona, przez Ośrod-
ki Doradztwa Rolniczego, sieć gospodarstw demonstracyjnych. 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu powinno rozbu-
dować centrum praktycznego przetwórstwa, tak aby poszerzyć 
asortyment działań demonstracyjnych. Ośrodki Doradztwa Rol-
niczego we współpracy z ośrodkami naukowymi mają stwo-
rzyć fachowe doradztwo technologiczne dla producentów eko-
logicznych. Dodatkowo w szkołach rolniczych powinno wpro-
wadzić się zajęcia z rolnictwa ekologicznego. Oprócz wymie-
nionych działań w celu promocji rolnictwa ekologicznego będą 
wydawane materiały informacyjno-dydaktyczne, będą organi-
zowane szkolenia, konferencje.

Drugim działaniem jest „informowanie o kanałach dystrybucji”. 
Będzie to szereg działań mających na celu promowanie nowych 
form sprzedaży takich jak: bazary ekologiczne, kooperatywy za-
kupowe, systemy rolnictwa wspieranego społecznie oraz porta-
le internetowe takie jak: polskiebazarek.pl czy Polska Smakuje.

Trzecim działaniem będzie „informowanie o dostępnych środ-
kach do produkcji ekologicznej: materiale rozmnożeniowym roślin 
i zwierząt”. W celu stopniowego odchodzenia od odstępstw od 
produkcji ekologicznej udostępniane będą dane o producentach 
ekologicznego materiału rozmnożeniowego oraz ekologicznych 
zwierzętach (w tym akwakultura). 

Czwartym działaniem będzie „informowanie o zasadach produk-
cji ekologicznej producentów wchodzących w system rolnictwa ekolo-
gicznego”. Rolnicy, którzy będą chcieli przejść na system rolnic-
twa ekologicznego, otrzymają materiały informacyjne, w któ-
rych znajdą się podstawowe informacje na temat produkcji eko-
logicznej.

Piątym działaniem będzie „współpraca z podmiotami działają-
cymi na rynku produktów rolnictwa ekologicznego”. Podmioty ta-
kie jak: resorty, organy administracji rządowej, jednostki admi-
nistracji samorządowej, organizacje i zrzeszenia pozarządowe 
będą współpracowały w celu informowania o zasadach wpro-
wadzania do obrotu i dystrybucji produktów ekologicznych 
oraz ich promocji.

Szóste „działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywno-
ści ekologicznej” będą informowały konsumentów o specyficz-
nych cechach i zaletach żywności ekologicznej. Będzie się to 
odbywało poprzez konferencje, wydarzenia targowo-wysta-
wiennicze, publikacje w prasie i Internecie, współpracę z te-
lewizją oraz poprzez organizację konkursów takich jak kon-
kurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne i najlepszego do-
radcę ekologicznego. 

Siódmym, ostatnim działaniem będzie „włączenie szkół rolni-
czych w edukację o systemie rolnictwa ekologicznego”. Rozwój rol-
nictwa ekologicznego będzie wymagał w przyszłości większej 
liczby wykształconych specjalistów, dlatego w szkołach rolni-
czych uczniowie powinni zdobywać co najmniej podstawową 
wiedzę na temat rolnictwa ekologicznego. 

II. Innowacje w produkcji ekologicznej

Działanie to zostało stworzone, aby stale wspierać sektor rol-
nictwa ekologicznego poprzez badania naukowe ukierunkowa-
ne na rozwiązywanie problemów, które nie występują w rol-
nictwie konwencjonalnym. W ramach doskonalenia produkcji 
ekologicznej tematy badań mają być ukierunkowane na: chów 
młodych zwierząt, technologie przetwórstwa, produkcję pasz, 
zasady zabezpieczania i przeciwdziałania zanieczyszczeniom 
GMO, zwiększanie oferty materiału rozmnożeniowego roślin 
oraz ilość dostępnych środków ochrony roślin. 

III. Wsparcie producentów ekologicznych

Wsparcie finansowe ma być kierowane zarówno na ochro-
nę środowiska i dobrostan zwierząt jaki i na wspomaganie in-
tegracji podmiotów na rynku. Tutaj wyróżniamy również sie-
dem działań.

Pierwszym z nich jest „wsparcie producentów ekologicznych re-
kompensujące nakłady na ochronę środowiska i poprawę dobrostanu 
zwierząt”. Rolnictwo ekologiczne wiąże się z wieloma korzyścia-
mi środowiskowymi, jak i zapewnia dobrostan zwierząt, dlate-
go wsparcie będzie kierowane do ekologicznych producentów 
rolnych oraz akwakultury, którzy wprowadzają na rynek pro-
dukty ekologiczne. 

Drugim działaniem będzie „wsparcie produkcji ekologicznej re-
kompensujące koszty certyfikacji”. Aby zwiększyć liczbę gospo-
darstw ekologicznych będzie udzielane wsparcie rekompensujące 
koszty związane z certyfikacją produkcji rolnej, jak i akwakultury.

Trzecim działaniem będzie „wsparcie produkcji ekologicznej pod-
noszące poziom inwestycji”. Podczas oceny wniosków o wsparcie 
inwestycji, gospodarstwa rolne, które są objęte systemem rolnic-
twa ekologicznego, będą nadal dodatkowo premiowane.
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Po czwarte „wsparcie integracji branży”. Działanie to będzie 
kierowane na wsparcie łączenia się producentów w grupy, aby 
wzmocnić ich pozycje na rynku.

Piąte działanie „rozwój poprzez włączenie jednostek samorządu te-
rytorialnego” Jednostki samorządu terytorialnego powinny zostać 
włączone w propagowanie i rozwój tej formy gospodarowania.

Szóstym działaniem będzie „wsparcie wykorzystania żywno-
ści ekologicznej w zakładach żywienia zbiorowego”. W tym celu bę-
dą istniały dofinansowania żywności ekologicznej na stołów-
kach szkolnych. 

Ostatnie działanie to „wsparcie dla producentów ekologicznego 
materiału rozmnożeniowego roślin”. W kolejnych latach udzielanie 
odstępstwa od stosowania nieekologicznego materiału siewne-
go ma być znaczenie ograniczone, dlatego też opracowany zo-
stanie mechanizm wsparcia wykorzystania ekologicznego ma-
teriału rozmnożeniowego. 

IV. Utrzymanie zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego

W celu utrzymania zaufania społeczeństwa do wiarygod-
ności produktów ekologicznych planowane jest wprowadzenie 
standaryzacji i harmonizacji działań systemu kontroli. Celem 
jest zaspokojenie bieżących potrzeb rynku i wyeliminowanie 
problemów z jakimi zmagają się producenci rolni. 

W celu uzyskania tego efektu wprowadzone zostaną trzy 
działania. Pierwszym z nich będzie „dalsze doskonalenie wyso-
kiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produkcji”. Celem tego 
działania będzie ujednolicenie funkcjonowania jednostek certy-
fikujących w rolnictwie ekologicznym oraz podnoszenie stan-
dardów kontroli. Odbędzie się to poprzez spotkania i szkole-
nia z jednostkami certyfikującymi oraz opracowywanie dla nich 
materiałów instruktażowych. Wszystkie działania mają dopro-
wadzić do ograniczenia obciążeń administracyjnych.

Drugim działaniem będzie „transfer dobrych praktyk w za-
kresie kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym”. Będą to 
szkolenia skierowane do inspektorów rolnictwa ekologicz-
nego, jak i do jednostek certyfikujących. Spotkania będą słu-
żyły podnoszeniu wiedzy pracowników jednostek certyfi-
kujących.

Trzecim działaniem będzie „przygotowanie kompleksowej bazy 
obsługi dla sektora produkcji ekologicznej i konsumentów, dostępnej 
dla wszystkich zainteresowanych”. W ramach tego działania ma 
powstać platforma internetowa, która będzie stanowiła kom-
pendium bieżącej i wiarygodnej informacji na temat rolnictwa 
ekologicznego. Na stronie mają się znaleźć informacje na temat 
producentów, środków do produkcji, wytyczne oraz interpre-
tacje przepisów. Stworzenie takiego miejsca ma ułatwić produ-
centom nawiązywanie kontaktów handlowych, a konsumentom 
sprawdzanie ważności certyfikatów. 

Na końcu omawianego dokumentu znajduje się analiza 
SWOT, czyli zestawienie w formie tabelarycznej mocnych i sła-
bych stron rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz szanse i za-
grożenia, jakie można dostrzec w naszym kraju dla rozwijają-
cej się ekologii. Mocne strony to chociażby położenie geogra-
ficzne Polski w sąsiedztwie krajów o wysokim popycie i wy-
datkach na produkty ekologiczne, ale także ze względu na ro-
snącą świadomość społeczeństwa, duży i potencjalnie bardzo 
chłonny rynek wewnętrzny. Warto jednak zauważyć także sła-
be strony, czyli występujące duże rozdrobnienie gospodarstw 
ekologicznych na terenie kraju oraz niedostatecznie rozwinięte 
kanały dystrybucji na linii rolnik-przetwórca-handlowiec-kon-
sument. Jedną z szans na rozwój Polski jest relatywnie niskie 
zanieczyszczenie środowiska środkami do produkcji (pestycy-
dy, nawozy mineralne), co wiąże się z dobrze zachowaną bio-
różnorodność terenów rolniczych. Zagrożeniem natomiast jest 
rosnąca konkurencja ze strony producentów z innych krajów 
Unii Europejskiej, jak i z krajów trzecich. 

Warto zaznaczyć, że prezentowany dokument nie jest formą 
ostateczną i będzie na bieżąco aktualizowany, w miarę postępu 
prac Komisji Europejskiej. Cały dokument można znaleźć do po-
brania i przeczytania na stronie internetowej Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło:
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Ra-
mowy Plan Działań dla Żywności i Rolnic-
twa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-
2027. Warszawa 2021 r."

nOwOŚci wydAwnicZe

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

Ochrona środowiska naturalnego i zdrowe odżywianie są niezbędnymi elementami promowania i wdraża-
nia metod ekologicznych w praktyce. Owoce obok warzyw pełnią funkcję prozdrowotną w diecie człowieka 
dostarczając witamin, minerałów, błonnika pokarmowego i substancji biologicznie czynnych. Konsumenci 
zwracający uwagę na biologiczną jakość żywności i owoców powinni wybierać produkty pochodzące z go-
spodarstw ekologicznych. W sadownictwie ekologicznym celem nawożenia jest osiągnięcie żyznej, zdrowej 
i aktywnej biologicznie gleby o wzbogaconej strukturze, zasobnej w substancje pokarmowe. Rośliny powinny 
czerpać składniki z ekosystemu glebowego. Podstawą nawożenia są nawozy organiczne np. obornik, kom-
post i inne. W okresie wczesnej wiosny przy niskiej temperaturze gleby, gdy proces mine-
ralizacji jest spowolniony, azot z nawozów naturalnych może być niedostępny dla roślin. 
W takich sytuacjach możemy skorzystać z szybko działających nawozów organicznych na 
bazie produktów odpadowych przemysłu roślinnego np. śruta roślin oleistych czy melasa 
oraz odpadów zwierzęcych np. pióra, sierść, kopyta i suszona krew.
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Bardzo często gospodarstwa domowe posiadają kominki spalając w nich drewno drzew liściastych lub iglastych pod-
czas którego pozostaje popiół- cudowny proszek. Wspaniały lek dostępny bez recepty znany i ceniony od pokoleń, 
skuteczny na wiele schorzeń roślin, zwierząt i ludzi oraz wspaniały środek ochrony roślin.

mgr inż. Edward Lesiak 
Stażysta Doradca Zespołu Doradców w Bartoszycach

Zapomniany popiół drzewny

Popiół drzewny jest nawozem organicz-
nym, który zawiera całą „tablicę Mende-
lejewa, składniki bardzo łatwo przyswajal-
ne, nietoksyczne w proporcjach właściwe 
przyrodzie, bezpieczne z przewagą śred-
nio do 35% Ca, 10% K, i 4% P oraz 3% Mg. 
Posiada bardzo silne właściwości absorp-
cyjne dzięki porowatej strukturze pochła-

niając inne cząstki gazów, materii obcych białek, substancji 
wydzielanych przez organizmy, substancji chemicznych, któ-
re czynią z niego silny środek detoksykacyjny. Silnie pochła-
nia również wilgoć z otoczenia. Ma rozdrobnioną strukturę, 
więc rośliny bardzo łatwo wchłaniają składniki mineralne. Od-
czyn popiołu waha się w granicach pH 11-13, więc doskona-
le odkwasza glebę. 

Zastosowanie popiołu w produkcji roślinnej jest bardzo sze-
rokie, wykorzystując go przez cały okres wegetacyjny w ogro-
dzie, sadzie, roślinach doniczkowych chroniący przed choro-
bami, insektycydami czy poprawiając właściwości gle-
by. Zawierając wiele cennych makro i mikroele-
mentów, z wyjątkiem azotu, bardzo dobrze 
sprawdza się jako nawóz stosowany jesienią 
przygotowując roślinę do przezimowania. 
Wiosną popiół powinien być stosowany 
z kompostem gdyż nadmierne jego sto-
sowanie pod rośliny podnosi pH gleby 
oraz zasolenie.

Popiół ma również właściwości de-
toksykujace oraz odkażające, powstające 
po wieloletniej uprawie tych samych ro-
ślin w jednym miejscu określane jako zmę-
czenie gleby. Przyczyną tego stanu jest nagro-
madzenie się substancji toksycznych produkowa-
nych przez korzenie roślin, nicienie i grzyby. Stan ten po-
prawia posypywanie gleby popiołem. Stosowaniem popiołu 
możemy również ograniczyć mszyce oraz ślimaki. Zwalczanie 
mszyc jest niezwykle trudne jednak dzięki zastosowaniu popio-
łu jest bardzo skuteczne. Posypywać popiołem możemy drze-
wa, krzewy i rośliny doniczkowe nawet przy wilgotności sięga-
jącej nawet 95% i temp. 30°C. Przy wyeliminowaniu ślimaków 
z ogrodu należy obsypywać grządki lub bezpośrednio rośliny 
suchym popiołem. Pozbawia on ślimaki wody i skutecznie eli-
minuje je z ogrodu. Pamiętając, że zabieg należy powtarzać po 
każdym deszczu. Popiół również eliminuje gąsienicę kapust-
nika bielnika, posypując bezpośrednio kapustę. Częstymi cho-
robami w sadach są choroby grzybowe jakim jest parch gru-
szy i jabłoni. Choroba atakuje w wilgotną pogodę. Aby ograni-
czyć chorobę należy drzewka opylać popiołem. Popiół poprawia 
również właściwości zbieranych owoców. Owoce stają się bar-
dzo smaczne, zwiększa trwałość skórki ograniczając wysycha-

nie i gnicie. Popiół stosowany na podłogę w przechowalni a na-
wet bezpośrednio na owoce zwiększa ich trwałość i soczystość. 

Popiół może być również stosowany w uprawie ziemnia-
ków i marchwi. Należy popiół wymieszać bezpośrednio z gle-
bą pod ziemniaki, ograniczy zarazę ziemniaka, a same bulwy 
stają się duże, smaczne, z połyskiem i dobrze się przechowują. 
W uprawie marchwi zapobiega podrażnieniom występującym 
po połyśnicy marchwiance. Dobrze jest również stosować go 
jako nawóz na trawniki oraz przy zwalczaniu mchu na traw-
nikach. Ten ekologiczny nawóz zwiększa pH gleby eliminując 
powstawanie mchu, poprawiając kondycję i barwę trawy po-
przez zawartość żelaza.

W produkcji zwierzęcej popiół również znalazł zastosowa-
nie, przy produkcji trzody chlewnej, bydła, drobiu. Uzupełnia 
składniki mineralne w paszy stosowanej dla zwierząt oraz po-
chłania mikotoksyny wytworzone przez grzyby obecne w pa-
szy. Poprawia zdrowotność zwierząt np. ograniczając wystę-

powanie anemii u prosiąt i zwiększając przeżywal-
ność i liczebność miotów. Może być stosowany 

przy wzdęciach u bydła, biegunce i obrzę-
kówce u trzody chlewnej. Zwiększa przy-

rosty dzienne u kurcząt brojlerów nawet 
do 30% a u kur niosek zwiększa ilość 
pozyskiwanych jaj od jednej nioski. Po-
prawia również walory organoleptycz-
ne i sensoryczne mięsa oraz pH mięsa 
zwierząt żywionych paszami z dodat-
kiem popiołu. 

W gospodarstwie domowym popiół też 
znalazł zastosowanie. Przy myciu naczyń ar-

matury lub jako dodatek do pasty do mycia zę-
bów. Leczyć również można choroby skóry, przy żół-

taczce, zatruciach chorobowych. Picie wody, w której moczył 
się popiół ogranicza przenikanie toksyn z układu pokarmowego. 

Pamiętajmy nie każdy popiół jest wartościowy i cenny, a na-
wet wręcz przeciwnie może być toksyczny jeśli pochodzi ze 
spalania makulatury, drewna malowanego, śmieci ponieważ 
zawiera toksyczne i rakotwórcze substancje. Ale też pamiętajmy 
aby wartościowego i cennego popiołu z drzew liściastych i igla-
stych nie wyrzucać do śmietnika a w okresie zimowym przy 
braku możliwości stosowania przechowujmy go w suchym po-
mieszczeniu, czekając do wiosny. Odwdzięczy nam się!!!

Źródła:
- www.farmer.pl
- www.e.ogródek.pl
- www.ekologia.pl
- www.poradnik.ogrodniczy.pl

Bieżące Informacje nr 4 [378]  n  Kwiecień 202136

przy zagrodzie



PRODUKCJA ZIEMNIAKA Z UWZGLĘDNIENIEM METOD OGRANICZANIA 
RYZYKA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ BAKTERIOZY PIERŚCIENIOWEJ 

ORAZ AGROFAGÓW KWARANTANNOWYCH ZIEMNIAKA

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

16 kwietnia 2021 r.
godz. 10:00
Organizator merytoryczny:

Mirosław Sadowski
Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

CHOROBY CYWILIZACYJNE
– CZYM SĄ I JAK IM ZAPOBIEGAĆ? 

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

20 kwietnia 2021 r.
godz. 10:00
Organizator merytoryczny:

Maria Kapuścińska
Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

nOwOŚci wydAwnicZe

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

Przepisy ustawy z 2001 r. Prawo wodne przestały obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r., czyli w momencie 
wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. W art. 197 tego aktu zamieszczono analogiczny 
katalog urządzeń (odstąpiwszy od definiowania średnicy rurociągów) i określono je po prostu jako „urządzenia 
melioracji wodnych”. Jednocześnie nie uwzględniono zmiany ustawy Prawo budowlane, w której pozostało 
odniesienie do urządzeń melioracji szczegółowych, co faktycznie mogło powodować problemy interpretacyj-
ne. Literalne rozumienie obowiązującego w niezmienionym brzmieniu art. 29 ust. 2 pkt 9 Prawo budowlane 
prowadziło bowiem do wniosku, że wyartykułowane w nim zwolnienie nie znajduje w ogóle zastosowania do 
urządzeń melioracyjnych, gdyż obecnie nie definiuje się takiego rodzaju urządzeń jako „urządzenia melioracji 
wodnych szczegółowych”. Pozostawienie tego rodzaju przepisu, nieznajdującego zastosowania, z pewno-
ścią nie było intencją racjonalnego ustawodawcy. W miejsce wykładni gramatycznej za-
sadne będzie zatem zastosowanie wykładni celowościowej, uwzględniającej pierwotne 
brzmienie przepisów i wynikający z nich charakter analizowanego zwolnienia. Jego istotą 
jest uproszczenie procedury administracyjnej w przypadku wykonywania prac związanych 
z funkcjonowaniem urządzeń służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i uła-
twieniu jej uprawy, a zatem urządzeń mających znaczenie dla działalności rolniczej.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

MELIORACJE WODNE – WSPÓLNE DZIAŁANIA

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

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

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2021 r.
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Wymagania takie do-
tyczą m.in., umożli-
wienia podmiotom, 
które produkują żyw-
ność na niewielką 
skalę np. w ramach 
działalności mar-
ginalnej, lokalnej 

i ograniczonej czy rolniczego handlu de-
talicznego, pozyskiwanie mięsa z własnej 
hodowli na uproszczonych zasadach oraz 
możliwości dostępu do mięsa konsumen-
tom ze znanych im gospodarstw. 

Kogo dotyczą przepisy rozporządzenia? 
Rozporządzenie skierowane jest do pod-
miotów, które chcą prowadzić ubój na tere-
nie swojego gospodarstwa oraz są posiada-
czami ubijanych zwierząt. Dotyczy to rów-
nież hodowców, którzy chcą dokonywać 
uboju, bądź rozbioru mięsa na uproszczo-
nych zasadach, by móc wprowadzić mię-
so na rynek na niewielką skalę. 

Jakie są zasady sprzedaży mięsa uzy-
skanego w ramach rzeźni rolniczych? Prze-
pisy w rozporządzeniu nie określają zna-
kowania mięsa z rzeźni rolniczych, jednak 
mięso uznane za zdatne do spożycia przez 
człowieka, pozyskane ze zwierząt gospo-
darskich kopytnych oraz ssaków utrzymy-
wanych w warunkach fermowych powin-
ny być oznakowane owalnym znakiem ja-
kości zdrowotnej, zaś mięso drobiowe, za-
jęczaków oraz mięso pochodzące z roz-
biorów owalnym znakiem indentyfikacyj-
nym. Rolnik, który prowadzi rzeźnię może 
sprzedawać swoje mięso do innych zakła-
dów m.in., zakładów przetwórstwa mię-
sa, podmiotów prowadzących handel de-
taliczny czy np. prowadzących działalność 
marginalną, lokalną i ograniczoną. Rolnik 
może również prowadzić sprzedaż bezpo-
średnio konsumentom końcowym – w ra-
mach rolniczego handlu detalicznego, czy 
działalności MLO. 

Procedury zatwierdzenia rzeźni rolni-
czej składają się ze sporządzenia projek-
tu technologicznego zakładu, który rol-

nik jest zobowiązany przedłożyć właści-
wemu powiatowemu lekarzowi wetery-
narii. Projekt składa się z części graficz-
nej i opisowej, która zawiera określenie ro-
dzaju działalności, z dokładnym określe-
niem surowców oraz rodzajów produk-
tów pochodzenia zwierzęcego, z określe-
niem systemu dostawy wody oraz sposo-
bu przechowywania odpadów. Dodatko-
wo rolnik powinien przekazać informację 
o wielkości produkcji oraz określić jaki ro-
dzaj produktów będzie wyprodukowany 
w rzeźni. Gdy proces inwestycyjny dobie-
gnie końca rolnik musi złożyć wniosek do 
powiatowego lekarza weterynarii w celu 
zatwierdzenia zakładu 30 dni przed pla-
nowanym rozpoczęciem działalności. 

Po uzyskaniu zatwierdzenia można 
rozpocząć działalność rzeźni.

Zwierzęta, które podlegają ubojowi 
w rzeźniach rolniczych są to zwierzęta:
n kopytne tj. konie, bydło, świnie, kozy 

oraz owce, 
n drób tj. kury, gęsi, kaczki, indyki, prze-

piórki,
n zajęczaki tj. króliki,
n zwierzęta dzikie, utrzymywane w wa-

runkach fermowych: daniele, jelenie,
n ptaki bezgrzebieniowe – strusie.

Podmiot prowadzący rzeźnię w go-
spodarstwie musi być posiadaczem ubi-
janych zwierząt lub ubijać zwierzęta z go-
spodarstw położonych w tym samym po-
wiecie, w którym działa rzeźnia lub w po-
wiatach sąsiadujących. Do uboju nie mogą 
być dopuszczane zwierzęta z gospodarstw 
lub stad, w których stwierdzono status epi-
zootyczny, gdzie wystąpiły choroby zakaź-
ne u zwierząt. Zwierzęta ubijane w rzeźni 
muszą być prawidłowo zidentyfikowane. 

Osoby, które dokonują uboju zwierząt 
w rzeźni rolniczej muszą posiadać odpo-
wiednie kwalifikacje, tak aby nie powodo-
wać u zwierząt niepotrzebnego bólu, cier-
pienia i niepokoju. Szkolenie przeprowa-
dza powiatowy lekarz weterynarii bądź 
firma szkoleniowa, które kończy się egza-
minem i otrzymaniem świadectwa kwa-

lifikacji. Osoba szkolona nie ma obowiąz-
ku odbywania praktyki w rzeźni rolni-
czej. W świadectwie kwalifikacji znajdu-
ją się te gatunki zwierząt, wykaz sprzę-
tów do ogłuszania i obsługi oraz czynno-
ści związanie z uśmiercaniem, do których 
uboju osoba posiada kwalifikacje. 

Rzeźnia rolnicza musi spełniać wy-
magania dla rzeźni, określonych w prze-
pisach unijnych – Rozporządzenie (WE) 
nr 852/2004 oraz (WE) nr 853/2004 oraz 
w przepisach prawa krajowego. Rzeźnia 
rolnicza powinna posiadać procedury, któ-
re zapewniają bezpieczeństwo mięsa oraz 
spełniać wymagania dobrostanu zwierząt. 
Niezbędne jest opracowanie pisemne obo-
wiązków, które dotyczą wszystkich czyn-
ności związanych z ubojem zwierząt: opie-
ki nad nimi, unieruchamiania, ogłuszania 
oraz wykrwawiania. Tak jak inne zakłady 
produkujące żywność pochodzenia zwie-
rzęcego, tak samo rzeźnie rolnicze podle-
gają nadzorowi i kontrolom Inspekcji We-
terynaryjnej. Nadzór bezpośredni sprawo-
wany jest przez urzędowych lekarzy we-
terynarii. Zwierzęta poddawane są bada-
niom zarówno przed jak i po uboju. Kon-
trole obejmują strukturę, procedury wdro-
żone, które zapewniają bezpieczeństwo 
mięsa: HACCP, GHP oraz GMP. 

Pomoc dotyczącą niezbędnej dokumen-
tacji można uzyskać na stronie Centrum 
Doradztwa Rolniczego oraz Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Źródła:
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=
j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad
=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixqO6M
pJHvAhWEu6QKHQOKAikQFjABe
gQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fw
ww.gov.pl%2Fattachment%2Fad8ac762-
-badf- 41fa- a18a-7f842db2456a&us-
g=AOvVaw0QAwlj9x0Ams4DyotsxGlX, 
dostęp 28.02.2021

- https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-
-ustaw/niektore-wymagania-weterynaryjne-
jakie-powinny-byc-spelnione-przy-18943965, 
dostęp 28.02.2021

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydane dnia 20 grudnia 2019 r. mówi o niektórych wymaganiach 
weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przed gospodarza, który prowadzi produkcję produktów pochodzenia 
zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.

inż. Agnieszka Kieliszek 
Doradca Zespołu Doradców w Elblągu

wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu 
rzeźni rolniczych o małej produkcji
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w opowiadaniach mieszkańców

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

konkurs wspomnień

Termin nadsyłania prac konkursowych: 30 września 2021 r.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie, który dostępny jest
na stronie internetowej www.wmodr.pl. Dodatkowych informacji udziela:

Monika Hodór, e-mail: m.hodor@w-modr.pl, tel. 665 870 019.



Głównym celem „kalkulacji rolniczej’’ jest pokazanie poziomu kosztów bezpośrednich i wieloletniej tendencji zmian 
relacji cen do wyniku finansowego (dochód rolniczy netto).

mgr Klaudia Miziej 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

kalkulacje rolnicze

Przy sporządzaniu kalkulacji posłużono 
się metodą podziału kosztów, tj. wszystkie 
koszty poniesione w gospodarstwie są roz-
dzielane między różne działania produk-
cji. Do bezpośrednich kosztów produkcji 
zwierzęcej zaliczamy: zakup paszy, pasze 
potencjalnie towarowe (obliczane na pod-
stawie bezpośrednich kosztów produkcji 

roślinnej) i inne koszty takie jak inseminacja, usługi wetery-
naryjne, środki czystości itp. 

Istotnym jest, że zamieszczane kalkulacje sporządzane są 
na podstawie uśrednionych wyliczeń i mają charakter poglą-
dowy. Należy pamiętać, iż przyjęte parametry mogą się zmie-
niać w zależności od gospodarstwa.

Zgodnie z cyklicznym udostępnianiem kalkulacji w BI, za-
mieszczamy kolejną kalkulację, tym razem krowy mlecznej.

KALKULACJA PRODUKCJI MLEKA (system utrzymania: alkierzowo-pastwiskowy – grudzień 2020)

Wyszczególnienie J.m. Cena
Poziom wydajności mlecznej

4000 6000 8000
Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł)

Wartość produkcji         
Mleko l 1,50 4 000,00 6 000,00 6 000,00 9 000,00 8 000,00 12 000,00
Cielę kg 6,64 60,00 398,40 60,00 398,40 60,00 398,40
Krowa wybrakowana (5 lat użytkowania)  4,62 112,00 517,44 112,00 517,44 112,00 517,44
Płatność do krów  412,11 1,00 412,11 1,00 412,11 1,00 412,11
Wartość produkcji ogółem    7 327,95  10 327,95  13 327,95
Pasze z zakupu         
Mieszanka treściwa dt 132,34   4,06 537,30 8,27 1 094,45
Śruta jęczmienna dt 69,15 4,82 333,30 8,86 612,67 12,16 840,86
Śruta sojowa dt 190,00 3,13 594,70 3,57 678,30 3,12 592,80
Mieszanka mineralna kg 3,08 36,00 110,88 54,00 166,32 70,00 215,60
Lizawka szt. 12,00 4,00 48,00 4,00 48,00 4,00 48,00
Razem pasze z zakupu    1 086,88  2 042,59  2 791,72
Pasze własne         
Pasze potencjalnie towarowe         
Pasze nietowarowe         
Sianokiszonka z traw podwiędniętych dt 16,77 42,48 712,39 42,43 711,55 43,25 725,30
Kiszonka z kukurydzy dt 9,39 50,00 469,50 42,75 401,42 42,75 401,42
Zielonka pastwiskowa dt 9,66 79,75 770,39 79,75 770,39 79,75 770,39
Siano łąkowe dt 30,19 7,65 230,95 7,65 230,95 7,65 230,95
Słoma jęczmienna dt 10,06 2,18 21,93 2,18 21,93 2,18 21,93
Razem pasze własne    2 205,16  2 136,24  2 149,99
Inne koszty bezpośrednie         
Inseminacja zab. 110,00 1,00 110,00 1,50 165,00 1,50 165,00
Usługi weterynaryjne kompl. 150,00 1,00 150,00 2,00 300,00 2,50 375,00
Środki czystości na szt. 160,00 1,00 160,00 1,00 160,00 1,00 160,00
Ubezpieczenie zwierząt         
Koszty specjalistyczne         
Razem inne koszty bezpośrednie   420,00  625,00  700,00
Koszty reprodukcji stada         
Jałówka hodowlana (wymiana co 5 lat) szt 6 000,00  0,20 1 200,00 0,20 1 200,00
Jałówka użytkowa (wymiana co 5 lat) szt 4 000,00 0,20 800,00     
Razem koszty reprodukcji stada    800,00  1 200,00  1 200,00
Koszty bezpośrednie    4 512,04  6 003,83  6 841,71
Nadwyżka bezpośrednia    2 815,91  4 324,12  6 486,24
Nadwyżka bezpośrednia na 1 l mleka    0,70  0,72  0,81
Koszty utrzymania budynków  10,00%  451,20  600,38  684,17
Czynsze, odsetki, najem  5,00%  225,60  300,19  342,09
Koszty pośrednie    676,81  900,57  1 026,26
Koszty całkowite    5 188,85  6 904,41  7 867,97
Koszt produkcji 1 l mleka    1,30  1,15  0,98
Wskaźnik połacalności produkcji  %  141,22  149,58  169,40
Dochód rolniczy (zł)    2 139,10  3 423,54  5 459,98 
Dochód rolniczy na 1 l mleka (zł)    0,53  0,57  0,68 

Założenia: 1. Krowa mleczna – mleko klasy extra, 2. Żywienie letnie – pastwisko, 3. Żywienie zimowe – sianokiszonka
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Coraz więcej rolników prowadząc działalność rolniczą i inwestując w swoje gospodarstwo decyduje się na rozliczanie 
podatku VAT na zasadach ogólnych.

mgr inż. Małgorzata Gąska 
Kierownik Sekcji FADN

VAt – zasady ogólne czy ryczałt?

Decydując się na zmianę statusu rozli-
czania podatku VAT z ryczałtu na zasa-
dy ogólne rolnik „wiąże się” z Urzędem 
Skarbowym minimum na 3 lata, dlate-
go zmiana ta nie powinna być podję-
ta pochopnie, ale z rozwagą. Wymaga 
to dokładnej analizy wpływów i wydat-
ków ponoszonych w gospodarstwie, mi-

nimum za ostatnie 2-3 lata, ponieważ produkcja rolnicza jest 
zmienna. Wpływają na nią warunki atmosferyczne, ceny na 
rynku itp. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rol-

niczego zajmuje się rozliczaniem rolników z podatku VAT. 
Służymy również pomocą przy kalkulacji i analizie przej-
ścia z ryczałtu na zasady ogólne. Posiadając dane z konkret-
nego gospodarstwa jesteśmy w stanie zaprezentować rolni-
kowi czy w jego przypadku jest to opłacalne. Poniżej przed-
stawiam symulację przejścia na rozliczanie z podatku VAT 
z ryczałtu na zasady ogólne. W tym konkretnym przypadku 
jest to gospodarstwo zajmujące się produkcją mleka. W ko-
lejnych numerach Bieżących Informacji prezentowane będą 
symulacje w gospodarstwach o innych profilach produkcji 
i wielkości ekonomicznej.

Ryczałtowy 7%

Wpływy stawka 
VAT netto brutto w tym VAT

Razem sprzedaż 482 432,63 516 202,91 33 770,28
Razem sprzedaż 7% 482 432,63 516 202,91 33 770,28
Sprzedaż mleka 7% 430 135,89 460 245,40 30 109,51
Sprzedaż zwierząt 7% 52 296,74 55 957,51 3 660,77
Sprzedaż zbóż 7% 0,00 0,00 0,00
Razem VAT uzyskany 33 770,28
Wydatki
Razem wydatki 314 990,64 357 507,05 42 516,41
Razem wydatki 5% 0,00 0,00 0,00
Materiał siewny 5% 0,00 0,00 0,00
Razem wydatki 8% 199 542,92 215 506,35 15 963,43
Mieszanki, koncetraty 8% 86 193,33 93 088,80 6 895,47
Specjalistyczne dod. paszowe 8% 3 394,95 3 666,55 271,60
Pasze mineralne 8% 7 537,46 8 140,46 603,00
Ziarno paszowe 8% 56 500,10 61 020,11 4 520,01
Zwierzęta na remont stada 8% 0,00 0,00 0,00
Sznurek i środki do denzynfekcji 8% 2 400,91 2 592,98 192,07
Usługa do produkcji roślinnej 8% 0,00 0,00 0,00
Lekarstwa i usługa weterynaryjna 8% 24 556,57 26 521,10 1 964,53
Usługi do produkcji zwierzęcej 8% 0,00 0,00 0,00
Środki ochrony roślin 8% 160,19 173,00 12,81
Nawozy mineralne 8% 1 296,30 1 400,00 103,70
Ocena krów 8% 7 816,38 8 441,69 625,31
Woda i kanalizacja, śmieci 8% 9 686,72 10 461,66 774,94
Razem wydatki 23% 115 447,72 142 000,70 26 552,98
Lekarstwa 23% 172,77 212,51 39,74
Paliwo 23% 40 630,41 49 975,40 9 344,99
Części zamienne 23% 12 808,46 15 754,40 2 945,94
Materiały budowlane 23% 0,00 0,00 0,00
Usługa remontowa 23% 6 582,03 8 095,90 1 513,87
Usługa transportowa 23% 0,00 0,00 0,00
Energia elektryczna 23% 12 220,83 15 031,62 2 810,79
Telefon 23% 1 630,08 2 005,00 374,92
Mat. do dezynfencji i dodatki paszowe 23% 2 187,41 2 690,52 503,11
Materiały drobne 23% 377,89 464,80 86,91
Mat. do pr. zwier + folia 23% 16 931,34 20 825,55 3 894,21
Badanie mleka 23% 134,15 165,00 30,85
Pozostałe usługi 23% 1 447,15 1 780,00 332,85
Zakup maszyn i urządzeń 23% 20 325,20 25 000,00 4 674,80
Razem VAT zapłacony 42 516,41
Rozliczenie VAT     -8 746,13

Zasady ogólne 5%

Wpływy stawka 
VAT netto brutto w tym VAT

Razem sprzedaż 490 141,46 516 202,91 26 061,45
Razem sprzedaż 5% 490 141,46 516 202,91 26 061,45
Sprzedaż mleka 5% 438 328,95 460 245,40 21 916,45
Sprzedaż zwierząt 8% 51 812,51 55 957,51 4 145,00
Sprzedaż zbóż 5% 0,00 0,00 0,00
Razem VAT uzyskany 26 061,45
Wydatki
Razem wydatki 314 990,64 357 507,05 42 516,41
Razem wydatki 5% 0,00 0,00 0,00
Materiał siewny 5% 0,00 0,00 0,00
Razem wydatki 8% 199 542,92 215 506,35 15 963,43
Mieszanki, koncetraty 8% 86 193,33 93 088,80 6 895,47
Specjalistyczne dod. paszowe 8% 3 394,95 3 666,55 271,60
Pasze mineralne 8% 7 537,46 8 140,46 603,00
Ziarno paszowe 8% 56 500,10 61 020,11 4 520,01
Zwierzęta na remont stada 8% 0,00 0,00 0,00
Sznurek i śrdoki do denzynfekcji 8% 2 400,91 2 592,98 192,07
Usługa do produkcji roślinnej 8% 0,00 0,00 0,00
Lekarstwa i usługa weterynaryjna 8% 24 556,57 26 521,10 1 964,53
Usługi do produkcji zwierzęcej 8% 0,00 0,00 0,00
Środki ochrony roślin 8% 160,19 173,00 12,81
Nawozy mineralne 8% 1 296,30 1 400,00 103,70
Ocena krów 8% 7 816,38 8 441,69 625,31
Woda i kanalizacja, śmieci 8% 9 686,72 10 461,66 774,94
Razem wydatki 23% 115 447,72 142 000,70 26 552,98
Lekarstwa 23% 172,77 212,51 39,74
Paliwo 23% 40 630,41 49 975,40 9 344,99
Części zamienne 23% 12 808,46 15 754,40 2 945,94
Materiały budowlane 23% 0,00 0,00 0,00
Usługa remontowa 23% 6 582,03 8 095,90 1 513,87
Usługa transportowa 23% 0,00 0,00 0,00
Energia elektryczna 23% 12 220,83 15 031,62 2 810,79
Telefon 23% 1 630,08 2 005,00 374,92
Mat. do dezynfencji i dodatki paszowe 23% 2 187,41 2 690,52 503,11
Materiały drobne 23% 377,89 464,80 86,91
Mat. do pr. zwier + folia 23% 16 931,34 20 825,55 3 894,21
Badanie mleka 23% 134,15 165,00 30,85
Pozostałe usługi 23% 1 447,15 1 780,00 332,85
Zakup maszyn i urządzeń 23% 20 325,20 25 000,00 4 674,80
Razem VAT zapłacony 42 516,41

37 841,61
Rozliczenie VAT z inwestycją  -16 454,96 korzyść zwrot z US
  bez inwestycji -11 780,16 korzyść zwrot z US

Gospodarstwo z produkcją bydła mlecznego.
Roczna sprzedaż mleka – 304 421 kg. Sprzedaż mleka stanowi 89% ogólnej sprzedaży produktów rolnych.
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Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.wmodr.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie:

„Dobre praktyki prowadzenia
działalności pozarolniczej w obiektach

z zachowaniem architektury regionalnej”
w ramach operacji:

„Promocja dziedzictwa kulturowego
Warmii i Mazur”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.03 – 04.06.2021 r.



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poszczególnych Pakietów i wariantów w tym roku pojawiły 
się pewne zmiany.

mgr inż. Sylwia Walesieniuk, dr inż. Rodian Pawłowski 
Dział Technologii Produkcji Rolniczej

Zmiany w działaniu dobrostan zwierząt 
PROw od 2021 r.

Możliwość czasowego utrzymywania 
loch w systemie jarzmowym

Zmiany te w ramach Pakietu I. Dobro-
stan Świń, dotyczą przede wszystkim wa-
riantu 1.1. Dobrostan loch – zwiększona 
powierzchnia w budynkach. 

Choć nadal rekomendowane jest utrzy-
mywanie loch w okresie laktacji w kojcach 
nie wyposażonych w jarzma, to dopusz-
cza się utrzymanie loch w okresie około-
porodowym w kojcach jarzmowych jed-
nak przez okres nie dłuższy niż 8 dni. 
Zmiany te mają na celu zmniejszenie strat 
prosiąt, w związku z pojawiającymi się 
przypadkami ich przygniatania w pierw-
szych dniach życia. W związku z tą zmia-
ną rolnik utrzymujący lochy w jarzmach 
we wskazanym okresie, jest zobowiąza-
ny do prowadzenia Rejestru utrzymania 
loch w okresie okołoporodowym. Rejestr 
ten rolnik składa w Biurze Powiatowym 
ARiMR w terminie od 15 marca do 31 
marca roku następnego po złożeniu wnio-
sku o płatność dobrostanową loch. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
wskazuje, iż gospodarstwa w ramach kon-
troli administracyjnej weryfikowane bę-
dą poprzez zestawienie danych z rejestru 
z tymi znajdującymi się w IRZ, a w ra-
mach kontroli na miejscu sprawdzać bę-
dzie stan faktyczny oraz takie ustawienie 
jarzma, które pozwalać będzie na zapew-
nienie swobodnego ruchu i wykorzystania 
powierzchni bytowej dla lochy.

Dla rolników, którzy kontynuują reali-
zację wariantu 1.1. i 1.2 z roku poprzednie-
go, a założenia Planu poprawy dobrostanu 
dotyczące maksymalnej liczby zwierząt 
utrzymywanych w poszczególnych gru-
pach technologicznych nie ulegają zmia-
nie, została dopuszczona możliwość złoże-
nia Oświadczenia o braku zmian w Planie 
poprawy dobrostanu. Dodatkowo dla wa-
riantu 1.1. można oświadczyć, że lochy nie 
są utrzymywane w systemie jarzmowym, 
lub są utrzymywane w systemie jarzmo-
wym przez okres nie dłuższy niż 8 dni 
w okresie okołoporodowym. 

Płatność dobrostanowa
zależna od liczby krów mlecznych

W odniesieniu do wariantów dotyczą-
cych dobrostanu krów mlecznych wpro-
wadzona została degresywność płatno-
ści dobrostanowej. W zależności od liczby 
krów mlecznych w gospodarstwie płat-
ność dobrostanowa w ramach tych wa-
riantów będzie przyznawana w wyso-
kości:
q 100% stawki płatności – za każdą sztu-

kę krowy mlecznej od 1 sztuki do 100 
sztuk;

q 75% stawki płatności – za każdą sztu-
kę krowy mlecznej od 101 sztuk do 150 
sztuk;

q 50% stawki płatności – za każdą sztu-
kę krowy mlecznej powyżej 150 sztuk.

Określenie terminu na zgłoszenie 
zmian w przypadku krów w typie 

użytkowym kombinowanym

Jeżeli rolnik w ramach Pakietu 2. Do-
brostan krów utrzymuje w gospodar-
stwie rolnym krowy typu użytkowego 
kombinowanego (lub w przypadku wa-
riantu dotyczącego dobrostanu krów ma-
mek – cielęta, jałówki i opasy o masie 
ciała do 300 kg typu użytkowego kom-
binowanego), w odniesieniu do których 
nie został zgłoszony mleczny lub mięsny 
kierunek ich użytkowania to może, albo 
zgłosić zmianę typu ich użytkowania na 
typ użytkowy mleczny lub typ użytko-
wy mięsny, albo może zgłosić mleczny 
lub mięsny kierunek ich użytkowania. 
Zmian należy dokonać w rejestrze zwie-
rząt gospodarskich oznakowanych i sie-
dzib stad tych zwierząt, o którym mo-
wa w przepisach o systemie identyfika-
cji i rejestracji zwierząt przed upływem 
25 dni od dnia, w którym upływa ter-
min składania wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich. W przypadku 
zwierząt nabytych w trakcie okresu re-
alizacji wymogów w ramach poszcze-
gólnych wariantów Pakietu 2. Dobro-

stan krów to zgłoszenie zmiany typu 
użytkowania na typ użytkowy mlecz-
ny lub typ użytkowy mięsny, albo zgło-
szenie mlecznego lub mięsnego kierun-
ku użytkowania powinno mieć miejsce 
w dniu zgłoszenia tego zdarzenia zgod-
nie z przepisami o systemie identyfika-
cji i rejestracji zwierząt.

Rozszerzenie zakresu wsparcia o owce

Utrzymywanie owiec w polepszonych 
warunkach, w ramach działania „Do-
brostan zwierząt” polega na przestrze-
ganiu przez rolnika wymogów związa-
nych z zapewnieniem wszystkim gru-
pom technologicznym zwierząt z gatun-
ku owca domowa wielkości powierzch-
ni bytowej w pomieszczeniach większej 
o co najmniej 20% względem tej określo-
nej obecnie w przepisach krajowych jako 
powszechnie obowiązujące. Ponadto, za-
pewnienie podwyższonych warunków 
utrzymania tych zwierząt polega także 
na zapewnieniu im, przez co najmniej 
120 dni w sezonie wegetacyjnym wypa-
su lub dostępu do wybiegu. Wymogi wa-
riantu muszą być spełnione w całym go-
spodarstwie rolnym (we wszystkich sie-
dzibach stada).

Płatność będzie przyznawana do samic 
gatunku owca domowa w wieku co naj-
mniej 12 miesięcy. Stawka płatności wy-
nosi 133 zł/szt. rocznie.

Analogicznie, jak w większości pozo-
stałych wariantów działania Dobrostan 
zwierząt PROW 2014-2020 rolnik jest zo-
bowiązany do posiadania, opracowane-
go przy udziale doradcy rolniczego, Pla-
nu Poprawy Dobrostanu Zwierząt. Rolnik 
może ubiegać się o zwrot kosztów trans-
akcyjnych za sporządzenie takiego planu 
(w roku składania wniosku) w wysoko-
ści 15% wypłaconej płatności dobrostano-
wej w ramach wariantu dotyczącego do-
brostanu owiec i nie wyższej niż 1000 zł 
w ramach pakietu.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.wmodr.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie:

„Dobre praktyki prowadzenia
działalności pozarolniczej w obiektach

z zachowaniem architektury regionalnej”
w ramach operacji:

„Promocja dziedzictwa kulturowego
Warmii i Mazur”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.03 – 04.06.2021 r.
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W ostatnich latach w całej Unii Europejskiej obserwuje się rozkwit regionalnej produkcji żywności. Rosnące zapo-
trzebowanie konsumentów na lokalne produkty znanego i pewnego pochodzenia zachęciły producentów do ciągłego 
zwiększania jakości i asortymentu oraz do poszukiwania nowych kanałów dystrybucji swoich wyrobów.

dr Marcin Nowicki 
Broker SIR Sekcji Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

działanie współpraca i krótkie łańcuchy 
dostaw Żywności – nowa forma wsparcia

Oprócz prowadze-
nia sprzedaży bez-
pośredniej rolnicy 
zaczęli tworzyć lo-
kalne sieci żywno-
ści i krótkie łańcu-
chy dostaw w po-
staci sprzedaży ob-

woźnej, organizacji wspólnych targowisk, 
czy tworzenia systemu koszyków zaku-
powych.

Najnowszy nabór w ramach Działa-
nia Współpraca wychodzi naprzeciw tym 
trendom. Celem Działania jest tworzenie 
lub rozwój istniejących krótkich łańcu-
chów dostaw żywności (KŁŻ) lub ryn-
ków lokalnych. Efektem tych działań bę-
dzie m.in. ograniczenie liczby pośredni-
ków co prowadzi wprost do zwiększe-
nia opłacalności produkcji rolnej, skró-
cenia odległości pomiędzy producentem, 
a konsumentem wpływając na świeżość 
i jakość produktów. Ważnym aspektem 
jest też łączenie rolników w Grupy Ope-
racyjne, ponieważ taka współpraca pro-
ducentów jest niezbędna dla rozwoju 
wspólnej dystrybucji, budowania wspól-
nej marki lokalnej oraz zwiększenia prze-
wagi konkurencyjnej w regionie. 

Jedną z najważniejszych zalet Dzia-
łania Współpraca i Krótkich Łańcuchów 
Dostaw Żywności jest zwiększenie opła-
calności produkcji. Składa się na to kilka 
istotnych elementów. Otrzymane wspar-
cie można bowiem przeznaczyć na za-
kup środka transportu, czy usług trans-
portowych ułatwiając w dużej mierze 
pominięcie pośredników. Efektem tego 
jest sprzedaż produktów w lepszej ce-
nie, zwiększenie zasięgu sprzedaży i licz-
by klientów, co przekłada się na wyż-
sze dochody w gospodarstwie. Otrzy-
mane środki można również przezna-
czyć na uruchomienie bądź usprawnie-
nie własnego przetwórstwa poprzez bu-
dowę pomieszczeń, doposażenie, czy au-
tomatyzację zaplecza maszyn i urządzeń. 

Ważnym działaniem przewi-
dzianym do finansowania jest 
stworzenie wspólnej dla Grupy 
Operacyjnej marki lokalnej. Jest 
to ważny element, który ma na 
celu wyróżnienie się na rynku, 
zwiększenie rozpoznawalności 
i zbudowanie zaufania konsu-
mentów. 

Pomoc w Działaniu przyzna-
wana jest w wysokości 325 000 
zł w przypadku gdy operacja 
przewiduje zakup środka trans-
portu, bądź 280 000 zł w pozo-
stałych przypadkach. Warto podkreślić, 
że jest to bezzwrotna premia w formie 
ryczałtu (100%) płatnego w dwóch tran-
szach – 80% na początku i 20% na koniec 
operacji. W poprzednich naborach pro-
wadzonych w ramach Działania Współ-
praca warunkiem koniecznym było uzy-
skanie przez wniosek oceny co najmniej 
18 punktów. Pod tym względem moż-
na powiedzieć, że obecny nabór jest wy-
jątkowy, gdyż ten wymóg został obni-
żony do 13 punktów. Jest to dodatkowa 
zachęta ze strony Agencji do składania 
wniosków.

Pomoc przyznawana jest każdej Gru-
pie Operacyjnej, w której skład wcho-
dzi, co najmniej 5 rolników spełniają-
cych podstawowe wymagania określo-
ne w przepisach w sprawie prowadze-

nia działalności tj. sprzedaż bezpośred-
nia, dostawy bezpośrednie, rolniczy han-
del detaliczny (RHD), działalność mar-
ginalna, lokalna i ograniczona (MLO), 
czy działalność gospodarcza. Grupa ta-
ka, w ramach umowy z Agencją Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zo-
bowiązuje się przez okres 2 lat od dnia 
otrzymania płatności drugiej transzy do 
prowadzenia wspólnej sprzedaży oraz 
ewidencji sprzedaży, a w okresie reali-
zacji operacji oraz przez 5 lat od dnia 
otrzymania końcowej płatności będzie 
prowadzona i aktualizowana strona in-
ternetowa.

Wnioski będzie można składać od 29 
marca do 12 maja 2021 r.

Źródła: ???

Sklep (fot. Tomasz Ostrowski – Wiejska e-skrzynka)

Targowisko (fot. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska)
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Beneficjent działania „Współpraca”
Przedmiotem realizacji operacji jest two-
rzenie krótkich łańcuchów dostaw, któ-
re obejmują ograniczoną liczbę podmio-
tów gospodarczych zaangażowanych we 
współpracę, przynoszące lokalny rozwój 
gospodarczy oraz charakteryzujące się ści-
słymi związkami geograficznymi i spo-

łecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się 
przetwórstwem a konsumentami – na zasadach płatności zry-
czałtowanej. Pomoc jest przyznawana grupie operacyjnej EPI, 
jeżeli w skład tej grupy wchodzi, co najmniej 5 rolników i każ-
dy z nich spełnia wymagania określone w przepisach w spra-
wie prowadzonych przez nich działalności:
n w ramach dostaw bezpośrednich

lub
n przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przezna-

czonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
n w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
n w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, 

lub
n wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się prze-

pisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 
(Dz. U z 2021 r. poz. 162), w zakresie co najmniej jednego z ro-
dzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Kla-
syfikacji Działalności.

Grupa operacyjna EPI winna posiadać nadany numer iden-
tyfikacyjny oraz zdolność prawną, a w przypadku, gdy nie po-
siada zdolności prawnej, działać na podstawie, zawartej w for-
mie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo umowy innej niż 
umowa spółki cywilnej, na podstawie, której podmioty, które 
ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie 
ubiegać się o przyznanie pomocy. Podmioty wchodzące w skład 
grupy operacyjnej nie mogą być członkiem innej grupy opera-
cyjnej posiadającej lub nieposiadającej zdolności prawnej, któ-
ra ubiega się o pomoc lub której została przyznana pomoc na 
tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Wysokość pomocy
Pomoc w ramach działania „Współpraca” jest przyznawa-

na grupie operacyjnej EPI w wysokości 325 000 zł, w przypad-
ku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu oraz 280 
000 zł, w pozostałych przypadkach – i przysługuje danej gru-
pie operacyjnej tylko raz w okresie realizacji Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Warunki realizacji operacji

Grupa operacyjna zobowiązana jest opracować i przedło-
żyć Agencji m. in. plan działania grupy operacyjnej, uwzględ-
niający stan bazowy oraz planowany stan docelowy na dzień, 
w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności drugiej tran-
szy, określający liczbę rolników wchodzących w skład grupy 
operacyjnej, liczbę konsumentów, którym grupa operacyjna bę-
dzie sprzedawała produkty pochodzące od rolników wchodzą-
cych w skład tej grupy, asortyment produktów oferowanych 
do sprzedaży, wielkość sprzedaży w odniesieniu do każdego 
produktu objętego asortymentem produktów oferowanych do 
sprzedaży. W terminie 30 dni od dnia, w którym upłynie od-
powiednio rok oraz 2 lata od dnia otrzymania płatności dru-
giej transzy grupa operacyjna przedkłada Agencji sprawozda-
nia z realizacji planu działania grupy operacyjnej. Przez okres 
2 lat od dnia otrzymania płatności drugiej transzy grupa ope-
racyjna zobowiązana jest do prowadzenia wspólnej sprzedaży 
i ewidencji wspólnej sprzedaży grupy operacyjnej. W okresie 
realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatno-
ści końcowej grupa operacyjna zobowiązana jest prowadzić 
i aktualizować stronę internetową, na której umieszczane są 
informacje na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów. 
Wniosek o płatność pierwszej transzy składany jest w termi-
nie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność 
drugiej transzy – po zakończeniu realizacji operacji i spełnie-
niu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określo-
nym w umowie, nie później jednak niż po upływie 12 mie-
sięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 
31 grudnia 2022 r.

wsparcie tworzenia krótkich łańcuchów
dostaw w ramach działania „współpraca”
W 2021 roku nabór wniosków na wsparcie finansowe udzielane w ramach działania „Współpraca”, które jest ele-
mentem Programu Rozwoju Obszarów Rolnych na lata 2014-2020 odbędzie się w dniach od 29 marca do 12 maja 
2021 r. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR).

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
PROW 2014-2020 na lata 2020 i 2021
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

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

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

2021 r. – nabór ciągły

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

30.12.2019 – 28.01.2020 r.
29.12.2020 – 26.03.2021 r.

listopad 2021 r.

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

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

31.03 – 30.06.2020 r.
31 marca – 29 maja 2021 r.

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

6.

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

czerwiec 2021 r.

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

30.11.2020 – 28.01.2021 r.
czerwiec 2021 r.

8. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ 
operacji „Premie dla młodych rolników” 31 marca – 29 maja 2021 r.

9. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 15.04 – 31.05.2021 r.
październik 2021 r.

10.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skut-
ków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

19.03 – 17.06.2020 r.
31.12.2020 – 29.03.2021 r.

wrzesień 2021 r.

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

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

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

14. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 
typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór nieobejmujący rolników wrzesień 2021 r.

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

16.

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

październik 2021 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

17. Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umie-
jętności”

kwiecień, maj,
październik 2021 r.

18. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” marzec, kwiecień,
listopad 2021 r.

19. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” do 14 września 2020 r.
czerwiec 2021 r.

20. Działanie „Współpraca” 29.06 – 24.07.2020 r.
29.03 – 12.05.2021 r.
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SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

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

do 3 grudnia 2020 r.
maj/czerwiec 2021 r.

listopad/grudzień 2021 r.

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

29.11.2019 r.
– 27.01.2020 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

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

15.03 – 15.06.2020 r.
15.03 – 15.05.2021 r.

24. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

25. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

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

27. Działanie „Dobrostan zwierząt”

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

3.08 – 11.09.2020 r.
maj/czerwiec 2021 r. 

paźdz./listopad 2021 r.

29. Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – wsparcie na za-
lesienie

1.06 – 31.07.2020 r.
1.06 – 31.07.2021 r.

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

PrzyPomniEniE
tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców

w ramach ProW 2014-2020
nadal nie obowiązuje

n Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), we wszystkich działaniach PROW na lata 2014-2020, 
gdzie wcześniej obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców – tryb ten nie obowiązuje od dnia 
18.04.2020 r. i nadal.

n Z dniem 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 
2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz 
warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).

n Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili takie postępowanie i ponieśli koszty kwalifiko-
walne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. Ustawy, również nie są obowiązani do 
stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Złożona przez nich dokumentacja nie będzie 
oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

n Wytyczne te mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przy-
padku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców 
(w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mogła być doko-
nywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Dokumentacja ww. postępo-
wań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji, 
a w przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została dotychczas przekazana 
do Agencji – nie musi być załączana do wniosku o płatność. 
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nOwOŚci wydAwnicZe

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

Głównym założeniem prawidłowego procesu szacowania jest określenie strat jakościowych i ilo-
ściowych, które powstały w uprawach i produktach rolniczych w wyniku żywienia i bytowania zwierząt 
łownych. Dodatkowo szkody objęte były odpowiedzialnością odszkodowawczą spowodowane podczas 
polowania. Uzyskane w wyniku oszacowania wielkości, czyli procentowej uszkodzenia, zmniejszona po-
wierzchnia, rozmiar uszkodzeń, szacunkowy plon, cena płodu oraz grunty rolne powinny być ustanowione 
w sposób jasny i przejrzysty, pozwalający na weryfikację rzetelności i wiarygodności, prawidłowości czyn-
ności wykonywanych na każdym etapie oceny przez strony postępowania oraz instytucje odwoławcze. 
Odszkodowanie wypłacone na podstawie dokonanego szacunku powinno jedynie re-
kompensować poniesione straty.

Szacowanie powinno obejmować określenie podstawowych wielkości takich jak: po-
wierzchnia upraw, uszkodzony obszar upraw, procent szacowanego zniszczenia upraw, 
zmniejszony obszar, wielkość szkody i wysokość odszkodowania. Obecny stan tego 
aktu zostaje „uznany za uchylony”. 

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

SZKODY ŁOWIECKIE
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

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

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2021 r.

Jego celem jest promowanie nowoczesne-
go rolnictwa i tych producentów rolnych, 
którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie 
i wykorzystywaniu narzędzi Wspólnej Po-
lityki Rolnej Unii Europejskiej modernizu-
ją i rozwijają swoje gospodarstwa, a także 
kreowanie pozytywnego wizerunku pol-
skiej wsi i rolnictwa. Konkurs od lat obję-

ty jest patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrek-
tora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz 
JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. 
J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. 

Rolników do Konkursu zgłaszają Ośrodki Doradztwa Rol-
niczego, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Członko-
wie Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK FARMER ROKU”.

Tytuł „ROLNIK-FARMER ROKU” jest przyznawany w kil-
ku kategoriach konkursowych tj: gospodarstwa rodzinne, go-
spodarstwa ogrodnicze, gospodarstwa sadownicze, gospo-
darstwa o alternatywnych źródłach dochodu (usługi, prze-
twórstwo, handel itp.) oraz przedsiębiorstwa rolni-
cze. Podstawowym kryterium oceny kandyda-
tów w poszczególnych kategoriach jest efektyw-
ność gospodarowania mierzona wydajnością i uzy-
skiwanymi plonami.

Kapituła Konkursu, po przeanalizowaniu na-
desłanych materiałów i zasięgnięciu dodatko-
wych opinii spośród zgłoszonych kandydatów 
wyłoniła finalistów XXVII edycji do tytułu ROL-
NIK-FARMER ROKU. Wśród 25 finalistów kon-
kursu znaleźli się rolnicy zgłoszeni przez War-
mińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-

go z siedzibą w Olsztynie. Zdobywcami tytułu „ROLNIK-
-FARMER ROKU” w kategorii gospodarstwo rodzinne – ho-
dowla bydła zostało gospodarstwo Państwa Marii i Roma-
na Kaczmarek z powiatu iławskiego. Finalistami konkursu 
zostali Państwo Maria i Ryszard Kulasińscy z powiatu bra-
niewskiego – chów trzody chlewnej oraz Państwo Katarzy-
na i Krzysztof Jasińscy z powiatu iławskiego – uprawa zbóż. 

Pomimo panującej pandemii każdego z finalistów wizyto-
wali przedstawiciele Kapituły Konkursu, którą tworzą przed-
stawiciele Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK – FARMER 
ROKU”, uniwersytetów przyrodniczych, Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
oraz niezależni eksperci. Niestety finałowa Gala XXVII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU, podczas 
której wręczane są statuetki „Złotego Jabłka” oraz pamiątkowe 
grawertony, na razie nie może się odbyć.

Niezależnie od zaistniałej sytuacji w imie-
niu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić 
Państwa do uczestnictwa w XXVIII edycji 

konkursu „ROLNIK FARMER ROKU”. Zgod-
nie z regulaminem Konkursu można zgłaszać 

ponownie rolników, którzy brali udział w minio-
nych edycjach, jednakże nie uzyskali najwyższego tytu-

łu, należy jednak podkreślić dane promujące osiągnięcia w sto-
sunku do poprzedniego zgłoszenia. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkur-
sie po szczegółowe informacje zapraszamy do Powia-
towych Zespołów Doradztwa Rolniczego Warmińsko-
-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z sie-
dzibą w Olsztynie oraz na stronę internetową www.

wmodr.pl.

Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik Farmer Roku” corocznie organizuje ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER 
ROKU – jeden z najbardziej prestiżowych konkursów adresowanych do rolników.

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

XXVii edycja Ogólnopolskiego konkursu 
ROLnik-FARmeR ROku
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porady prawne

wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

ROZPORZądZeniA
miniStra rolnictWa i rozWoJu WSi
q z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia progra-

mu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 270. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 12 lutego 2021 r.

q z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu ana-
liz wykonywanych przez te laboratoria. Dz.U. z 2021 r., poz. 
334. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 marca 2021 r.

q z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wy-
płaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Re-
strukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziała-
nia „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz 
rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 
377. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 marca 2021 r. 
Uwagi: § 1 pkt 2 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

q z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz 
zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla mło-
dych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 389. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 mar-
ca 2021 r. Uwagi: par. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

q z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Dz.U. z 2020 r., poz. 
413. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 marca 2021 r. 

q z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypła-
ty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddzia-
łań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 418. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 mar-
ca 2021 r. Uwagi: § 1 pkt 5 wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.

q z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 434. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 15 marca 2021 r. 

q z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowisko-
wo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 435. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2021 r. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 256.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 266.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o paszach. Dz.U. z 2021 r., poz. 278.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 
lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie for-
mularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu 
teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospo-
darskich oznakowanych. Dz.U. z 2021 r., poz. 374.

q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmie-
niającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzia-
łania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosys-
temów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nr 188.

q Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadko-
we, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r. w KRUS. 
Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyń-
skie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, do-
mownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2021 r. wynosi 
42,00 zł miesięcznie.
Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpie-
czeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym na-
leżna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcz-
nie. Jednocześnie Kasa informuje, że od marca br. nastąpiła 
zmiana wysokości emerytury podstawowej (1013,63 zł), mają-
ca wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-
-rentowe. W związku z tym podstawowa miesięczna składka 
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżon-
ków i domowników w II kwartale 2021 r. wynosi 101,00 zł.

q Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolni-
ków prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powy-
żej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
n 12% emerytury podstawowej, tj. 122,00 zł dla gospodarstw 

rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha 
przeliczeniowych,

n 24% emerytury podstawowej, tj. 243,00 zł dla gospodarstw 
rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 
ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

n 36% emerytury podstawowej, tj. 365,00 zł dla gospodarstw 
rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeli-
czeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

n 48% emerytury podstawowej, tj. 487,00 zł dla gospodarstw 
rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeli-
czeniowych.
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Historia chleba sięga 
co najmniej 10 tysię-
cy lat. Jednak sztukę 
piekarską doskona-
le opanowali dopiero 
starożytni Egipcjanie. 
To właśnie tam, ok. 5 
tysięcy lat temu, za-

częto wytwarzać chleb wypiekany z cia-
sta uprzednio poddanego procesowi fer-
mentacji (na zakwasie). Ten sposób otrzy-
mywania chleba był bardzo zbliżony do 
dzisiejszej produkcji pieczywa. 

Pierwsze formy chleba nie przypomi-
nały raczej dzisiejszego wyrobu piekar-
skiego. Miały postać gęstej papki zrobio-
nej z ziaren jęczmienia, pszenicy, żyta 
bądź prosa. Chleb ten był połączeniem 
wody, stanowiącej ok. 90%, z wyłuskany-
mi i tłuczonymi ziarnami zboża. Z cza-
sem proces wytwarzania chleba został 
udoskonalony. Zaczęto zmniejszać doda-
tek wody i ulepszać rozgniatanie i mie-
lenie ziaren zbóż. Początkowe wypieki 
miały postać placków i zawierały ok. 70% 
wody. Późniejsze wersje pieczywa w swo-
im składzie miały już znacznie mniejsze 
ilości wody – do 40%. Pierwsze placki by-
ły wyrabiane w różnym kształcie i miały 
grubość ok. 3 cm, a ich spody były czę-
sto przypalone. Z uwagi na to, że bardzo 
szybko stawały się twarde, spożywano je 
głównie na ciepło. Do późniejszej kon-
sumpcji przeznaczano zaś placki wcze-
śniej podsuszone. 

Na terenie Bliskiego i Środkowego 
Wschodu, ok. 4 tysięcy lat temu, wytwa-
rzano chleb w formie placków w spe-
cjalnie dostosowanych do ich produkcji 
piecach kopulastych. Tę technikę wypie-

ku chleba zawdzięczano prawdopodob-
nie starożytnym Egipcjanom. Dodatko-
wym udoskonaleniem było zastosowa-
nie odkrytej przez Egipcjan fermentacji. 
Dzięki tym rozwiązaniom placki nie by-
ły już suche i twarde, miały odpowiednio 
spulchnioną strukturę, charakteryzowa-
ły się także lepszymi walorami smako-
wymi. Egipcjanie tak udoskonalili swoją 
sztukę wypieku chleba, że potrafili z cza-
sem wytworzyć ponad trzydzieści ga-
tunków chleba i ciast – z mąki pszennej 
i jęczmiennej. Aby polepszyć smak sto-
sowano m.in. dodatek sezamu czy zia-
ren maku. Starożytni Egipcjanie określali 
ziarna zbóż mianem „Achnet”, co ozna-
czało „to, co daje życie”. Pieczywo, jak 
i zboża, traktowane były przez Egipcjan 
jako bezcenna wartość, na którą składała 
się bardzo ciężka praca związana z upra-
wą roli i zbiorem zbóż. Ostatnim etapem 
pracy było mielenie zboża, a czynność tę 
wykonywały kobiety. Odkryto, że chleb 
wytwarzany przez Egipcjan był grubo-
ziarnisty i trudny do zgryzienia. Dowo-
dem tego był stan uzębienia egipskich 
mumii – widoczne silne zużycie zębów 
trzonowych. Wypiek chleba odbywał się 
w prostych, o cylindrycznym kształcie, 
piecach z wypalonej gliny. Opał stanowi-
ły nawóz zwierzęcy oraz odpady roślin-
ne. Ogień wzniecano we wnętrzu pieca, 
a do rozgrzanych w ten sposób jego we-
wnętrznych ścianek przylepiano ciasto 
w formie placków. Ten rodzaj wypieku 
(placki – podpłomyki) zazwyczaj nie za-
kwaszano. Wytwarzano także chleb na 
bazie drożdży lub kwasu, a do tego nie-
zbędny był piec kopulasty. Ogień podkła-
dano pod podłogą bądź półką, zaś wy-
robione ciasto na chleb kładziono bezpo-
średnio na podłodze bądź też umieszcza-
no w specjalnie przygotowanych do tego 
celu glinianych formach.

Dla ludności Bliskiego Wschodu chleb 
stanowił podstawowe pożywienie. Naj-
większą rolę w tej cywilizacji odegra-
li Żydzi. Placki chlebowe, zwane po he-
brajsku massot, a w jidysz macą, Izraelczy-
cy upiekli tuż przed ucieczką z Egiptu. 

W trakcie tej wędrówki placki spożywa-
ło ok. 30 tysięcy Żydów. Maca jest sym-
bolem żydowskiego święta Paschy, okre-
ślanego również mianem Święta Przaśni-
ków („niekwaszonych chlebów”). Pod-
czas ośmiodniowych świąt Paschy nie 
można było (i nadal jest to podtrzymy-
wane) spożywać czy też przechowywać 
chleba z ukwaszonego ciasta. Ukwaszo-
ne produkty były uznawane przez Ży-
dów jako nieczyste (powód: w fermen-
tacji dostrzegano elementy psucia). Ten 
zwyczaj obecnie dotyczy ok. 65% ludno-
ści żydowskiej. Pozostali nabywają pie-
czywo w sklepach arabskich. 

W czasach starożytnej Grecji podsta-
wą wyżywienia były gęste papki, a na-
stępnie podpłomyki, placki chlebowe. Ok. 
500 roku p.n.e. w Grecji wykorzystywa-
no już 50 przepisów na wyrób pieczy-
wa. Chleb wypiekano z wykorzystaniem 
procesu fermentacji i miał różne kształ-
ty oraz smaki. I tak, na przykład boletinos 
przybierał formę grzyba posypanego ma-
kiem. Zaś streptos był chlebem w postaci 

warkocza. Innym rodzajem pieczywa był 
syncomistos – czarny chleb z nieprzesia-
nej mąki żytniej. Na Rodos wytwarzano 
suchary, a w Efezie – hemiration – chleb 
w kształcie rogala. Starożytna Grecja po-

Chleb zawsze był i będzie podstawowym pożywieniem, który spożywamy na co dzień. Znany jest od zarania dziejów. 
Jest nie tylko symbolem pożywienia, ale i symbolem życia. Chleb uważany jest za pokarm niezwykły i nadprzyrodzony.

mgr inż. Monika Hodór 
Starszy Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

O chlebie słów kilka.
część i – Historia chleba na świecie
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siadała duże zakłady, które zajmowały się 
wypiekaniem pieczywa. Artekopeion był 
formą piekarni-fabryki, zaś artopoleion – 
sklepem z pieczywem.

Kolejną znaczącą cywilizacją, która za-
jęła się sztuką wypieku chleba, była cy-
wilizacja rzymska. Na początku miej-
scem wytwarzania pieczywa były go-
spodarstwa domowe i zajmowały się tym 
kobiety. Wraz ze wzrostem zapotrzebo-
wania wypiekiem chleba zaczęli się zaj-
mować zawodowi piekarze, a byli nimi 
mężczyźni. Tak to właśnie odbywało się 
w starożytnym Egipcie, Grecji oraz Rzy-
mie. Podczas panowania cesarza Augusta 
(ok. 30 r. p.n.e.) Rzym posiadał 330 pie-
karni, które należały głównie do Greków. 
Rzymianie przyczynili się do częściowej 
mechanizacji mielenia mąki – wprowa-
dzili stożkowe młyny. Dzięki temu zaczę-
ły funkcjonować duże zakłady piekarni-
cze. W Rzymie i w Italii pojawiły się tak-
że pierwsze młyny wodne, dzięki któ-
rym proces mielenia zboża był znacznie 
łatwiejszy. Chleb rzymski był przeważ-
nie okrągły, niezbyt gruby, a od góry pła-
ski. Bochenek miał widoczne rysy i by-
ły one na tyle głębokie, by móc łatwo ła-
mać go na części w trakcie konsumpcji. 
Pieczywo rzymskie miało kilka rodza-
jów, było wytwarzane z różnych gatun-
ków mąki, w różny sposób było wypie-
kane i różne było jego przeznaczenie. Był 
chleb z prosa, jęczmienny, pszenny i z or-
kiszu. W zależności od stopnia przemiału 
rozróżniano chleb: biały, ciemny, sitkowy, 
razowy, luksusowy. Wypiekano chleb na 
zakwasie lub bez zakwasu, chleb diete-
tyczny bez soli, a także chleb będący ro-
dzajem dietetycznego pieczywa, który 
był zanurzany w wodzie tuż po upiecze-
niu. Oprócz codziennego chleba wytwa-
rzano też specjalne pieczywo pod kątem 
różnych okoliczności. Wymienić tu moż-
na m.in. takie rodzaje, jak: chleb żołnier-
ski, marynarski, chleb z różnym przezna-
czeniem np. do ostryg czy wreszcie pie-
czywo na święta. Sposób wypieku chleba 
nie uległ znacznym zmianom po upad-

ku świata starożytnego i powstaniu cy-
wilizacji chrześcijańskiej. W tej cywiliza-
cji jest wiele odniesień do chleba, a zna-
leźć je można w Starym, jak i Nowym 
Testamencie. Słynnym i znanym wszyst-
kim powiedzeniem jest sentencja, która 
brzmi: „Nie samym tylko chlebem ży-
je człowiek”. 

W okresie średniowiecza wypiekiem 
chleba zajmowały się początkowo ko-
biety. Niedługo potem zajęcie to stało 
się domeną mężczyzn. Pierwsze cechy 
piekarskie pojawiły się prawdopodob-
nie w X wieku – we włoskich miastach. 
Kolejne zaś – we Francji, Anglii i Niem-
czech. A wraz z niemieckim prawem 
lokacyjnym, cechy pojawiły się także 
w Polsce. W XIII i XIV wieku wśród 
miast, w których powstały cechy, wy-

mienia się: Kraków, Poznań, Toruń, 
Gdańsk i Lwów. Mieszkańcy średnio-
wiecznych europejskich miast spożywa-
li chleby wytworzone z kilku gatunków 
mąki, a mianowicie: żytniej, zwyczaj-
nej pszennej, a także specjalnej (kilka-

krotnie przesiewanej) z przeznaczeniem 
na wyrób lepszych gatunków pieczy-
wa i ciast. Ciasto było układane w for-
my o różnym kształcie i wkładane do 
pieca. W ciężkich czasach nieurodzaju 
chleb był wypiekany w połowie z mąki 
żytniej, a w połowie jęczmiennej bądź 
też z innymi dodatkami. 

Zmiany w zakresie piekarnictwa na-
stępowały dość wolno. Przełom nastąpił 
późno i był wynikiem rewolucji nauko-
wo-przemysłowej, która miała swój po-
czątek w Anglii, na przełomie XVIII i XIX 
wieku. Nowe technologie i mechanizacja 
mocno wpłynęły na pracę piekarzy. Stało 
się to dzięki zastosowaniu m.in. maszyn 
do mieszania i wyrabiania ciasta oraz no-
wych pieców piekarniczych. W 1831 ro-
ku, w Anglii, wyprodukowano pierwszy 
piec z zastosowaniem pary i ogrzewa-
nia wodą rozprowadzaną rurami z ko-
tła. W Londynie pierwsza fabryka chle-
ba powstała w 1854 roku. Wprowadzenie 
nowych rozwiązań technicznych i tech-
nologicznych podyktowane było rosnącą 
liczbą ludzi na świecie. Rozwijała się go-
spodarka, powstawał rynek konsumen-
tów, a to w rezultacie wpłynęło na zmia-
ny zarówno w zapotrzebowaniu, jak i na-
szych gustach. 

Źródło:
- Adamczewska M., Kunda M., Fiedoruk A., 
Zarzycki A., Księga chleba, Poznań, wyd. 
Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2009, ISBN 
978-83-7506-171-0.
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W galerii, mieszczą-
cej się w odrestau-
rowanym drewnia-
nym spichlerzu, moż-
na obejrzeć ręcznie 
malowaną ceramikę 
(ozdobne kafle z za-
bawnymi komenta-

rzami i fragmentami ludowych pieśni ma-
zurskich, patery, talerze i wile innych), bi-
żuterię (m.in. ręcznie malowane korale ce-
ramiczne), obrazy i obrazki ludowe. 

Kaflarstwo mazurskie to sztuka nie-
stety już zapomniana, wyparta przez 
przemysł. Świadectwa jej świetności moż-
na oglądać jedynie na muzealnych eks-
pozycjach. Nadal jednak inspiruje, cze-
go dowodem są wytwory rękodzieła pre-
zentowane w galerii w Ubliku. Poza nimi 
podziw budzi oryginalna biżuteria oraz 
wypalane w piecu ceramicznym talerze, 
kubki czy misy – wszystkie zdobione re-
gionalnymi motywami.

Kafle – wyrób ceramiczny służący do wy-
kładania powierzchni pieców grzewczych, ku-
chennych i kominków. Kafle po uformowaniu 
z gliny są wypalane, a ich powierzchnia ze-
wnętrzna pokrywana jest szkliwem.

O wysokiej jakości i wartości arty-
stycznej tutejszych wyrobów świadczą 
liczne nagrody i wyróżnienia w konkur-
sach odkrywających skarby Warmii i Ma-
zur. Dowodem na to, jest wygrany w 2017 
r. konkurs na „Najlepszy produkt i usłu-
gę Warmii i Mazur w kategorii jakości 
rzemiosła” organizowany przez Urząd 
Marszałkowski w Olsztynie. 

Niezwykle istotny w obecnych cza-
sach jest „slow design” – powrót do ko-
rzeni. W dobie nachalnego konsumpcjo-
nizmu i półek uginających się od pro-
duktów, które niczym się od siebie nie 
różnią, zaczynamy zwracać uwagę na 
przedmioty unikatowe. Chcemy otaczać 
się niepowtarzalnym rękodziełem, czer-
piącym z wielowiekowej tradycji, przy-
gotowanym specjalnie dla nas, solidnie 
i z poszanowaniem otoczenia.

Nasza bohaterka jest autorką wszyst-
kich produktów, jakie są wytwarzane 
w Manufakturze Góreckiej. Posiadaną 
wiedzę i umiejętności zdobyła długo-
trwałą, żmudną praktyką, ale dzięki te-
mu, w tym co robi, jest perfekcjonistą. 

Pani Justyna chętnie wspiera osoby pra-
gnące kontynuować rozwój kultury, którą 
pokochała. Muszę wspomnieć, iż praca, 
której poświęca cały swój czas jest także 
jej jedynym źródłem utrzymania. Dzia-
łalność swoją rozwija sukcesywnie od 
wielu lat, a w ostatnim czasie sprzedaż 
wyrobów uruchomiła również na rynek 
zachodni. Popyt na rzemiosło z akcen-
tami starodawnej kultury jest niezwy-
kle popularny.

Źródło:
- Opracowanie własne

Pracownia ceramiczno-artystyczna Manufaktura Górecka znajduje się w malowniczo położonej wsi Ublik, nieopodal 
Orzysza, między jeziorami Ublik Wielki i Ublik Mały. Wszystkie wyroby rękodzielnicze wykonuje Pani Justyna Górec-
ka, właścicielka i artystka.

mgr inż. Ewelina Lechowska 
Doradca Zespołu Doradców w Piszu

kafle malowane mazurami
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

Sprzedam:
n Sprzedam czyszczalnię nasion: polską typ „żmijkaZ-7” stan ide-

alny, oddziela dobre nasiona od najbardziej uciążliwych nasion 
chwastów – czyści wszystkie nasiona, cena 3700, oraz Petkus 
K-294 /b. mała/ stan bardzo dobry, czyści wszystkie nasiona, 
przerób ok. 300 kg/godz. zboża, cena 3500 zł. Tel.: 668 793 926, 
woj. dolnośląskie, pow. Trzebnica, gm. Żmigród.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n Kombajn Volvo ze ścinaczem słomy, silnik Perkinsa 4 cylindry, 
heder 2,5 m. Rozsiewacz do wapna RCW-3. Tel. 509 025 920.

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

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

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

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

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

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

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

n Sprzedam osiołka 2-letniego z paszportem (samiec), cena do 
uzgodnienia. Tel. 691 922 144.

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

dynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgod-
nienia. Tel. 691 877 920.

n 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt 
do ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawiesza-
ne 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator 
oraz kopaczkę gwiaździstą 1-rzędową. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 668 478 407.

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

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

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

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

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

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

kuPiĘ:
n Kupię ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do ku-

kurydzy, rozsiewacz nawozu. Tel. 728 032 907.
n Kupię prasę kostkującą, gm. Świątki. Tel. 516 168 355.
n Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsie-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inne:
n Naprawa pękniętych bloków silników spalinowych, płaszczy 

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

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

tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

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

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

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

n Olsztyn 

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

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

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

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

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

n WęgORzeWO, ul. Kraszewskiego 40, tel. (87) 427 12 21

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2021 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 000 zł netto

   n  IV str. – 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

   n  format A4 – 800 zł netto

   n  format 1/2 A4 – 500 zł netto

   n  format 1/4 A4 – 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 – 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 500 zł netto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto 

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto

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

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

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 30 kwietnia 2021 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

kRZyŻÓwkA
1. Prehistoryczny gad latający
2. W nim kury
3. „Zapomniana” pszenica
4. Ruch powietrza
5. Wielkanocne ozdoby
6. Roślina pastewna, wielokośna
7. Chochla np. zupy
8. … paskowana (choroba zbóż)
9. Pisze go poeta
10. Wodna głębia
11. Samica konia
12. … pierścieniowa (choroba ziemniaka)
13. W banku
14. Wyniosłość, arogancja 
15. Pogląd, przekonanie
16. Z niej dorosły owad
17. Hodowca
18. Pierwotna postać chleba
19. Niejedna w powiecie
20. Mały pojazd szynowy
21. Lany poniedziałek
22. Kotki
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Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

z siedzibą w Olsztynie

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

www.bazarek.wmodr.pl

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

Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest całkowicie  
bezpłatne! 

Dzięki e-bazarkowi można:
• bezpłatnie zarejestrować swoje ogłoszenie,
• uzyskać darmową promocję,
• znaleźć ciekawe oferty - nie tylko ze swojego województwa,
• ułatwić sprzedaż swoich towarów,
• kupić produkty w cenach producenta, bez marży.




