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Jak zatrzymać wodę na polach?
Susza bez wątpienia dotknie w tym roku większość polskich gospo-
darstw. Stąd wynika potrzeba poszukiwania wszelkich możliwych 
sposobów na zatrzymanie wody w glebie.

Aktualna sytuacja na rynku wieprzowiny
na tle zagrożenia COVID-19
Jak popyt na mięso wieprzowe przełożył się na wzrost produkcji 
tego gatunku mięsa i jak sytuacja związana z koronawirusem wpły-
nęła na opłacalność produkcji świń w naszym kraju?

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.wmodr.pl (od 15 czerwca br.)
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Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie:

„Najciekawsza zagroda mazurska
z elementami architektury regionalnej”

w ramach operacji:

„Promocja dziedzictwa kulturowego
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wygraj nagrody!
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Rzeczywistość naznaczona pandemią dynamicznie się zmienia. Luzowane są kolejne obostrzenia dotyczące życia 
społecznego, odmrażane są kolejne sektory gospodarki, powoli powracamy do normalności. To jednak nie oznacza, że 
walka z koronawirusem została już zakończona.

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Solidne wsparcie dla służby zdrowia
i placówek oświaty

Nadal obowiązują nas wytyczne gwa-
rantujące bezpieczeństwo sanitarne, a służ-
by wojewódzkie czuwają nad tym, by wirus 
się nie rozprzestrzeniał. W ostatnim czasie 
zarówno osoby zatrudnione, jak i korzysta-
jące ze służby zdrowia oraz oświaty bądź 
innych zorganizowanych form opieki, są 
adresatami wielu form rządowej pomocy. 

Wojewoda Artur Chojecki podpisał umowy przyznające 
kolejne środki specjalne z tzw. ustawy covidovej na wyposa-
żenie szpitali z regionu. Pieniądze z tej najnowszej i zapewne 
nie ostatniej transzy zostaną przeznaczone głównie na zakup 
sprzętu: respiratorów, kardiomonitorów, urządzeń do dezyn-
fekcji i dekontaminacji. W ostatnim czasie następujące placów-
ki medyczne z województwa otrzymały dofinansowanie (w su-
mie na kwotę blisko 6 mln zł): Szpital w Ostródzie – 1 964 915 
zł, Szpital Miejski w Elblągu – 1 727 400 zł, Szpital Rehabilita-
cyjny w Ameryce – 420 000 zł, Szpital w Szczytnie – 381 000 zł, 
Szpital w Kętrzynie – 280 000 zł, Szpital Miejski w Olsztynie – 
200 000 zł, szpital w Pasłęku – 170 000 zł, Szpital w Biskupcu 
– 165 000 zł, Szpital w Olecku – 148 000 zł, Szpital w Nidzicy 
– 130 000 zł, Szpital w Iławie – 120 000 zł, Szpital Pulmonolo-
giczny w Olsztynie – 120 000 zł, Szpital w Działdowie – 44 000 
zł, Szpital w Bartoszycach – 35 000 zł.

Na początku maja br. do magazynów Urzędu Wojewódzkie-
go w Olsztynie trafiła kolejna partia maseczek, masek filtracyj-
nych, kombinezonów, ochraniaczy, przyłbic i środków do de-
zynfekcji z przeznaczeniem dla szpitali sieciowych i Zespołów 
Ratownictwa Medycznego na terenie województwa. Transport 
zapewnili żołnierze 4 W-M BOT. Środki ochrony, po przygoto-
waniu i dokonaniu rozdziału, zostały dostarczone do ww. pod-
miotów. W Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego drukowane są w 3D przyłbice, które trafiają do m.in. pla-
cówek opieki medycznej oraz przedszkoli. 

W związku z możliwością otwarcia żłobków, przedszko-
li, klubów dziecięcych oraz klas zerowych, Urząd Wojewódz-
ki przekazał tym placówkom transport płynów do dezynfek-

cji rąk i powierzchni. Zorganizowali go pracownicy Wydzia-
łu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW wspólnie 
ze strażakami z Komend Powiatowych Państwowej Straży Po-
żarnej oraz druhami z Ochotniczych Straży Pożarnych. Płyny 
trafiły do wszystkich powiatów w województwie. W sumie 31 
055 litrów, czyli ok. 45 litrów płynu na placówkę. 

W związku z przywróceniem zajęć opiekuńczo-wychowaw-
czych oraz możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla 
uczniów klas 1-3 szkół podstawowych wsparcie dotarło rów-
nież do szkół z regionu. Z magazynów Urzędu Wojewódzkie-
go przekazano płyny dezynfekujące (4088 sztuk opakowań po 
5 litrów płynu, co daje łącznie 20 440 litrów środków do de-
zynfekcji), które za pośrednictwem Państwowej Straży Pożar-
nej trafiły do placówek oświatowych. 

Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego Urzędu Wojewódzkiego zrealizowali również trans-
port środków ochrony osobistej na potrzeby placówek dzien-
nego pobytu z terenu Warmii i Mazur oraz Powiśla, które mo-
gą już wznowić swoją działalność. Wszystkie powiaty w woje-
wództwie otrzymały płyn dezynfekujący (480 opakowań), ręka-
wiczki (83 opakowania) oraz maseczki (1046 sztuk) w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa pracownikom i podopiecznym pla-
cówek dziennego pobytu: środowiskowych domów samopomo-
cy, warsztatów terapii zajęciowej, dziennych domów senior+, 
klubów senior+, placówek wsparcia dziennego, klubów integra-
cji społecznej, świetlic środowiskowych oraz domów dziecka.

Bieżące Informacje nr 6 [369]  n  Czerwiec 2020
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z życia WMODR

Obowiązu jący 
w Polsce w okre-
sie 14-20 marca br. 
stan zagrożenia epi-
demicznego został 
zmieniony 20 mar-
ca br. na stan epide-
mii i utrzymuje się 

do dzisiaj (26 maja br.). Ponad dwumie-
sięczny okres funkcjonowania Ośrodka 
w zmienionych warunkach w zakresie 
organizacji pracy, przestrzegania higie-
ny i obsługi interesantów, zaskutkował 
wprowadzeniem w życie nowych form 
i metod świadczenia doradztwa rolni-
czego. Godna uznania jest postawa pra-
cowników zaangażowanych w proces 
obmyślania, przygotowania i wdroże-
nia nowych sposobów doradzania i ich 
bezpiecznych warunków, natomiast do-
radcy, którzy dołożyli wszelkich sta-
rań, by zapewnić ciągłość i komplekso-
wość wsparcia dla rolników, potwier-
dzili swoją rolę społeczną w środowi-
sku lokalnym. 

Okres 16 marca – 4 maja 2020 r.

Początkowy okres zagrożenia koro-
nawirusem SARS-CoV-2 to praca zdal-
na pracowników Ośrodka, charaktery-
zująca się przede wszystkim kontaktem 
telefonicznym i internetowym z klien-
tami oraz brakiem możliwości przepro-
wadzania grupowych form kształcenia 
(szkoleń, konferencji, pokazów, olim-
piad, in.). W przypadkach konieczne-
go przekazania dokumentów, stworzo-
no możliwość wykorzystania skrzynek 
podawczych. 

Rolnicy bardzo cenili sobie szcze-
gólnie kontakt telefoniczny z dorad-
cami. Od 15 marca br. możliwe było 
składanie do ARiMR wniosków o płat-
ności: bezpośrednie, obszarowe PROW, 
dobrostanowe, trwały również nabo-
ry wniosków do wybranych działań 
PROW – czas ten został spożytkowany 
właśnie na konsultowanie z doradca-
mi możliwości ubiegania się o wspar-
cie finansowe, wymogów koniecznych 
do spełnienia, by kwalifikować się do 

danego działania. Doradcy, obok szere-
gu działań doradczo-administracyjnych, 
prowadzili także monitoring pól i sygna-
lizowali pojawy agrofagów na pszenicy 
i rzepaku. Ważnym zadaniem była dia-
gnoza sytuacji w gospodarstwach w do-
bie pandemii i określenie potrzeb oraz 
spodziewanych problemów w dalszym 
ich funkcjonowaniu – doradcy przepro-
wadzili ponad 3 700 rozmów, z których 
wnioski zebrano w odpowiedzi ankieto-
we. Będą one pomocne do opracowania 
programów pomocowych, a także do re-
alizacji polityki rolnej państwa.

Główne narzędzie komunikacji spe-
cjalistów z Centrum WMODR i Oddzia-
łu w Olecku z otoczeniem to, prócz te-
lefonów, strona internetowa i profil na 
facebooku. W tych narzędziach zrodziły 
się ciekawe rozwiązania: na stronie inter-
netowej umieszczono okienko czatu do 
bieżącej wymiany informacji w formule: 
pytanie rolnika – odpowiedź specjalisty 
oraz forum dyskusyjne jako platformę 
wymiany doświadczeń pomiędzy rolni-
kami przy udziale specjalistów Ośrod-
ka. Niemożliwe do przekazania pod-
czas szkoleń treści uzyskały formę bro-
szur i ulotek i stale są dostępne do po-
brania na stronie internetowej WMODR. 
Najświeższe i najważniejsze informacje 
z branży rolniczej zamieszczane były i są 
na profilu Ośrodka na najpopularniej-
szym dzisiaj serwisie społecznościowym 
facebook. W omawianych mediach poja-
wiły się krótkie wywiady ze specjalista-
mi WMODR na tematy rolnicze aktual-
nie istniejące w przestrzeni publicznej. 

Aby ułatwić rolnikom zbyt swoich 
produktów, a konsumentom podać in-
formacje o dobrej, polskiej żywności „od 
rolnika”, Ośrodek stworzył na facebooku 
powiatowe grupy „Bazarek WMODR” 
dając realną możliwość skrócenia łańcu-
cha żywnościowego poprzez zamiesz-
czanie ogłoszeń #sprzedam, #kupię, #od-
dam. Unikalne, regionalne, szczególnie 
poszukiwane surowce i produkty są 
zbierane na grupie wojewódzkiej. Do 
dnia 26 maja br. Ośrodek administro-
wał 150 ogłoszeniami, z 4 000 człon-
ków wszystkich grup.

Okres po 4 maja 2020 r.

Nastąpiło odwołanie warunków 
pracy zdalnej i powrót do obsługi rol-
ników w kontakcie bezpośrednim przy 
zachowaniu środków ostrożności zgod-
nie z wytycznymi Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego oraz zaleceniami Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Umacniający-
mi morale pracowników Ośrodka, jako 
grupy współpracujących ze sobą osób, 
były indywidualne wypowiedzi pra-
cowników, którzy podczas wewnętrz-
nej telenarady w dniu 30 kwietnia br. 
wyrażali zadowolenie z decyzji Dyrek-
tora WMODR o możliwości „normal-
nej” (nie zdalnej) pracy z rolnikami. 
Decyzja ta napawa nadzieją na powrót 
do schematów sprzed wybuchu pan-
demii. Choć nie mogą zostać przywró-
cone wszystkie metody pracy Ośrodka 
(nadal nie są organizowane grupowe 
formy spotkań), dopracowano się me-
tod, wcześniej stosowanych sporadycz-
nie lub w ogóle.

Po pewnym czasie przygotowań tech-
nicznych i administracyjnych Ośrodek 
przeprowadził pierwsze seminarium 
internetowe dot. zarządzania zasoba-
mi wodnymi. Zainteresowanie ze stro-
ny rolników, innych mieszkańców obsza-
rów wiejskich, przedstawicieli instytucji 
działających na rzecz wsi, było satysfak-
cjonujące dla organizatora, co przełożyło 
się na decyzję o kontynuowaniu tej meto-
dy transferu wiedzy – najbliższe webina-
rium odbędzie się 3 czerwca br., początek 
o godz. 10:00 i poświęcone będzie zagad-
nieniom produkcji ziemniaka. 

Trwają prace nad przygotowaniem 
szkoleń przy użyciu technologii informa-
tycznej bez konieczności fizycznej obec-
ności w sali szkoleniowej (e-learning). 
Planuje się ich uruchomienie dla rolni-
ków w II połowie roku.

|
Zapraszamy do korzystania z doradz-
twa świadczonego przez WMODR. 
Dokładamy wszelkich starań, aby 
formy tego doradztwa były dla Pań-
stwa przyjazne, dogodne i efektywne. 
Bądźmy w kontakcie!

Nowa, zaskakująca i niewystępująca dotychczas w naszym życiu rzeczywistość społeczna i gospodarcza wywołana 
trwającym stanem pandemii, wymaga nietradycyjnych metod oddziaływania doradczego i kontaktu doradca – rolnik.

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

Doradztwo rolnicze w okresie pandemii

Bieżące Informacje nr 6 [369]  n  Czerwiec 2020
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Już od 30 lat samorządy są najbliżej mieszkańców
– Od kiedy staliśmy się członkiem Unii Europejskiej, a samorządy zyskały większą samodzielność w zdobywaniu 
i inwestowaniu funduszy unijnych, Polska, także ta odległa od centrów, ta najbardziej lokalna, zaczęła zmieniać oblicze
– o samorządzie terytorialnym, w 30. rocznicę jego przywrócenia w Polsce, rozmawiamy z Gustawem Markiem Brzezi-
nem, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego.

Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin

– Panie marszałku, globalny kryzys 
epidemiczny dosięgnął również Polski. 
Świat dziś zdaje się nie mieć granic, ale 
finalnie to samorządy lokalne są na co 
dzień najbliżej mieszkańców. Czy zma-
gania z koronawirusem nie przysłoniły 
ważnej rocznicy odrodzenia samorządów 
w Polsce?

– Nie zapominamy o niej, bo na tym polega piękna idea sa-
morządności – być we wspólnocie, jak najbliżej mieszkańców. 
Nie tylko w dramatycznych czasach pandemii samorządowcy 
pracują z pełnym zaangażowaniem, by zapewnić społeczności 
bezpieczeństwo, względną normalność. To czas ciągłej gotowo-
ści, wytężonej pracy na wielu frontach, w porozumieniu z wielo-
ma partnerami. Rocznica 30-lecia samorządności w Polsce przy-
padła na bardzo trudny okres. 

– Zgadza się pan ze stwierdzeniem, że bez samorządów 
państwo w czasach koronawirusa sobie nie poradzi?

– Na co dzień życie społeczne od wioski, gminy, miastecz-
ka po województwo, jest organizowane w oparciu o samorzą-
dy. Jest współtworzone przez ludzi rozpoznawalnych w swo-
ich środowiskach i cieszących się w nich zaufaniem. Niewiele 
dziedzin życia pozostało w Polsce, które by nie funkcjonowały 
w oparciu o zasady i instytucje samorządowe. Od opieki zdro-
wotnej, edukacji i transportu publicznego, ochrony środowiska 
naturalnego, przez rozwój społeczny i gospodarczy, na turystyce 
i dziedzictwie kulturowym kończąc. W tych i wielu jeszcze in-
nych sferach aktywności obywatel ma partnera w postaci sołty-
sa, samorządnej gminy, powiatu lub województwa. Dziś, w do-
bie kryzysu, odczuwamy to najsilniej w sferze bezpieczeństwa 
i opieki zdrowotnej. A tu, niemal na pierwszej linii frontu, tuż 
za służbą zdrowia, stoją właśnie samorządy. 

– Powiedział pan kiedyś, że samorząd zaczyna się od sołectwa. 
– Sołtys jest pierwszym ogniwem, reprezentantem władzy 

na najbliższym mieszkańcom szczeblu samorządowym, gospo-
darzem i opiekunem wsi – liderem, który najlepiej zna proble-
my i potrzeby lokalnego środowiska. Bliska znajomość własnego 
środowiska, jego potencjału, ale też problemów i oczekiwań, po-
zwala na podejmowanie decyzji najlepszych dla lokalnej społecz-
ności. Ostatnie miesiące walki z pandemią i jej skutkami – zdro-
wotnymi, gospodarczymi i społecznymi postawiły przed samo-
rządami ogromne, nieznane dotąd wyzwania, złożyły na nasze 
barki wielką odpowiedzialność. Codziennie pomyślnie zdajemy 
ten egzamin, udowadniając tym samym słuszność tezy współ-
twórcy reformy samorządowej prof. Michała Kuleszy, że „Pol-
ska samorządem stoi”.

– Wspomniał Pan o rozbudzonych ludzkich aspiracjach.
– Szanse na spełnienie tych aspiracji, obudzonych dzięki idei 

samorządności, pojawiły się wraz z perspektywą wejścia Pol-
ski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Proces integracji, szero-
ki rozwój modernizacyjny, jest udziałem samorządów wszyst-

kich szczebli. Po 16 latach obecności w Unii Europejskiej przy-
chodzi refleksja, jak bardzo od tamtego czasu zmieniła się Pol-
ska, Warmia i Mazury, nasze miasta i wsie, i jak bardzo zmieni-
ło się ludzkie życie. To wynik ogromnej aktywności i zaangażo-
wania mieszkańców regionu. Bez wątpienia przyczyniły się do 
tego również fundusze europejskie. A są to miliardy złotych – 
dotychczas na Warmię i Mazury z Unii Europejskiej trafiło po-
nad 30 mld zł. Środki te konsekwentnie przeznaczamy na sta-
ły i zrównoważony rozwój naszego regionu. Szczególnie cieszy 
postawa samorządów, które wraz z akcesją sprawdziły się w ro-
li sprawnego dysponenta i aktywnego beneficjenta europejskiej 
pomocy. To jest oczywiście proces, nadal inwestujemy, nadal mo-
dernizujemy. Ale zmiany widać na każdym kroku. 

– Gdzie najbardziej widać te inwestycje?
– Setki kilometrów nowych i zmodernizowanych dróg, setki 

inwestycji sanitarnych i ekologicznych, zmodernizowane szpitale 
i instytucje kultury, parki technologiczne i hotele, porty i ekoma-
riny, ścieżki rowerowe i powszechność cyfryzacji – to tylko frag-
ment bilansu. Od kiedy staliśmy się członkiem Unii Europejskiej, 
a samorządy zyskały większą samodzielność w zdobywaniu 
i inwestowaniu funduszy unijnych, Polska, także ta najodleglej-
sza od centrów, ta najbardziej lokalna, zaczęła zmieniać oblicze. 

– Niektóre regiony, nastawione bardziej metropolitalnie, po-
stawiły głównie na inwestycje w swoich centrach.

– Na Warmii i Mazurach najwięksi beneficjenci to także Olsz-
tyn, Elbląg i Ełk, jednak ze względu na swoją specyfikę posta-
wiliśmy na zrównoważony rozwój całego regionu. Wykorzystu-
jemy w pełni specjalne programy europejskie przeznaczone dla 
obszarów wiejskich, które nasi mieszkańcy znają od lat. W po-
przedniej perspektywie finansowej zainwestowaliśmy ponad 600 
mln zł w poprawę konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, 
w podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, w od-
nowę i rozwój wsi czy w działania LEADER. Wartość umów, 
jakie podpisaliśmy w tej perspektywie, na lata 2014-2020, prze-
kracza 280 mln zł. Nadal inwestujemy w drogi, w gospodarkę 
wodno-ściekową, w ochronę zabytków, obiekty kulturalne czy 
targowiska, słowem – w podnoszenie jakości życia i w miastach, 
i na obszarach wiejskich, zróżnicowanie gospodarki i pobudza-
nie społecznej aktywności. 

– Czyli lepiej, kiedy decyzje zapadają w regionie, w mie-
ście czy gminie, a nie w „Warszawie”?

– Oczywiście, to samorząd terytorialny stanowi fundament 
demokratycznego państwa. A zmiany, które przez te 30 lat do-
konały i dokonują się na naszych oczach, wyraźnie pokazują, 
że ten proces ma ciągłość. Zmieniają się bowiem ludzie, ale nie 
zmieniają się cele i wyzwania. Strategia rozwoju, opracowana 
przez nas wiele lat temu, a którą na bieżąco aktualizujemy, wy-
znaczyła nam wizje rozwoju, a fundusze europejskie dały nam 
instrumentarium ich realizacji. W ten sposób zyskaliśmy realny 
wpływ na zrównoważony proces rozwoju regionu, a więc na ja-
kość życia jego mieszkańców.
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Jak uzyskać dostęp do aplikacji?

Aby korzystać z Portalu IRZplus należy 
założyć konto użytkownika Portalu, a na-
stępnie zalogować się na stronie interneto-
wej (https://irz.arimr.gov.pl) loginem i hasłem 
uzyskanym z ARiMR w procesie nadawa-
nia uprawnień.

Zasady nadawania uprawnień:

n dotychczasowi użytkownicy aplikacji CK IRZ mogą zalogować 
się za pomocą loginu i hasła przydzielonego do aplikacji CK IRZ.

Użytkownicy aplikacji e-Wniosek:
n osoby fizyczne mogą zalogować się do Portalu IRZplus przy 

użyciu loginu i hasła do aplikacji e-Wniosek po wcześniej-
szym potwierdzeniu rozszerzenia uprawnień do Portalu przy 
pierwszym logowaniu;

n osoby prawne nie posiadające pełnomocników/reprezentan-
tów powinny ustanowić takie osoby dokonując modyfikacji 
danych w systemie ewidencji producentów. Pełnomocnicy/
reprezentanci ustanowieni w ten sposób powinni postąpić 
jak nowi użytkownicy Portalu IRZplus.

Nowi użytkownicy aplikacji Portal IRZplus
mogą założyć konto użytkownika:

n osoby fizyczne będące producentami – za pośrednictwem apli-
kacji e-Wniosek lub 

n po złożeniu w biurze powiatowym ARiMR papierowego wnio-
sku o nadanie uprawnień do Portalu IRZplus;

n pełnomocnicy/reprezentanci osób prawnych – po złożeniu 
w biurze powiatowym ARiMR papierowego wniosku o nada-
nie uprawnień do aplikacji.

n pracownicy posiadacza zwierząt – po złożeniu papierowego 
wniosku przez producenta lub jego pełnomocnika/reprezen-
tanta w biurze powiatowym ARiMR.

Wypełniony i podpisany wniosek w wersji papierowej nale-
ży złożyć w biurze powiatowym ARiMR, do którego będą tra-
fiać zgłoszenia składane w Portalu IRZplus. Wnioski składa pro-
ducent lub jego pełnomocnik/reprezentant. W przypadku pra-
cowników posiadacza zwierząt, istotne jest prawidłowe przypi-
sanie numerów siedzib stad, do których mają mieć udzielony 
dostęp. Po nadaniu im uprawnień, użytkownik z poziomu swo-
jego konta w Portalu IRZplus będzie mógł zarządzać uprawnie-
niami swoich pracowników.

Co umożliwia użytkownikowi Portal IRZ Plus?

n wgląd do danych swojej siedziby stada,
n przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
n przegląd zgłoszonych zdarzeń,
n składanie zgłoszeń informujących ARiMR o przemieszcze-

niach zwierząt,
n składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, 

owiec i kóz lub ich duplikatów,
n zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
n sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji,
n import danych z komputera użytkownika,
n eksport danych z Portalu IRZplus,
n wydruki przeglądanych danych w Portalu,
n zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy i jego zmianę,
n przegląd rejestru posiadanych loch w siedzibie stada.

Portal IRZplus został stworzony w celu:

n zmniejszenia nakładu pracy na obsługę zgłoszeń zwierzęcych, 
n zwiększenia kontroli nad przemieszczeniami w siedzibie 

stada,
n zmniejszenia liczby błędów odwzorowania dokumentów pa-

pierowych w systemie.

Jak korzystać z aplikacji?

Składanie zgłoszeń to podstawowa funkcja aplikacji Porta-
lu IRZplus. Klikając na kafelek „Składanie dokumentu” trzeba 
uzupełnić formularz analogicznie jak w wersji papierowej i po 
wypełnieniu wysłać do ARiMR.

Użycie przycisku „Weryfikuj” powoduje wstępne sprawdze-
nie poprawności wypełnienia formularza. W przypadku wystą-
pienia błędów, Portal wyświetli ich listę. Błędy należy poprawić. 
Wysłanie dokumentu do ARiMR następuje po użyciu przycisku 
„Rejestruj dokument”.

Zatwierdzenie wypełnionego formularza w Portalu IRZ-
plus jest równoznaczne ze złożeniem dyspozycji zgłoszenia.
Jeżeli dokument został zarejestrowany w Portalu IRZplus, 
należy śledzić jego stany dyspozycji w zakładce „Dokumen-
ty złożone”.

Dyspozycja w stanie – „Rozpatrzona pozytywnie” oznacza, 
że zgłoszenie zostało zatwierdzone w systemie ARiMR.

Liczba użytkowników Portalu IRZplus składających dyspo-
zycje rośnie w kolejnych latach. W 2018 było ich 21 144, a w 2020 
roku jest ich już 62 974.

Rejestracja zwierząt
– przydatne informacje dotyczące obsługi Portalu IRZplus
Portal IRZplus jest nieodpłatną aplikacją udostępnioną posiadaczom zwierząt gospodarskich przez Agencję Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2018 roku. Umożliwia składanie zgłoszeń zwierzęcych w formie elektronicznej 
bezpośrednio do Systemu IRZ. Całą dobę przez 7 dni w tygodniu pod adresem www.arimr.gov.pl w zakładce IRZ 
można przeglądać dane dotyczące siedzib stad, zwierząt w siedzibach stada oraz zdarzenia zwierzęce zgłoszone 
przez użytkownika portalu. Mieczysław Włos

Z-ca Dyrektora WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Wsparcie branży pszczelarskiej jest stosowane w Unii Europejskiej od 1997 r. jako ważny element wspólnej polityki 
rolnej. Dofinansowywanie przez Komisję Europejską działań państw członkowskich na rynku produktów pszczelich 
podyktowane jest potrzebą: rozwoju terenów wiejskich, ujednolicenia warunków produkcji i zbytu produktów pszcze-
lich, utrzymania równowagi ekologicznej, zapobiegania rozdrobnieniu produkcji i handlu miodem, zwalczania choroby 
pszczół (warrozy) oraz równoważenia popytu na miód z jego podażą.

Jacek Pawlik
Z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Możliwość udzielania pomocy w sek-
torze pszczelarskim w UE przewiduje art. 
55 rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 1308/2013. Działa-
nia państw członkowskich są realizowane 
na podstawie zatwierdzanych przez KE 
trzyletnich krajowych programów wspar-
cia pszczelarstwa. 

Zgodnie z unijnymi zasadami współfinansowanie z budże-
tu UE może stanowić do 50% wydatkowanych środków. Re-
fundacji podlegają całkowite lub częściowe (w zależności od 
kierunku wsparcia) koszty netto poniesione na realizację dzia-
łań określonych w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelar-
stwa  przez podmioty uprawnione, tj.: związki pszczelarskie, 
stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdziel-
nie pszczelarskie oraz grupy producentów rolnych (w zakresie 
działalności pszczelarskiej). Końcowymi odbiorcami wsparcia 
są gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer 
identyfikacyjny lub pasieki wpisane do rejestrów prowadzo-
nych przez powiatowych lekarzy weterynarii.

W 2019 r. realizowano mechanizm WPR „Wsparcie rynku 
produktów pszczelich” w oparciu o:
n „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na 

lata 2016/17; 2017/18; 2018/19” zatwierdzony przez Komi-
sję Europejską decyzją z 5 lipca 2016 r. oraz

n „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na 
lata 2020-2022” zatwierdzony przez Komisję Europejską de-
cyzją z 12 czerwca 2019 roku. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. 
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1505) od 1 września 2017 r. mechanizm WPR 
„Wsparcie rynku produktów pszczelich” jest zadaniem dele-
gowanym do KOWR z agencji płatniczej (ARiMR).

Wsparcie rynku produktów pszczelich
w sezonie pszczelarskim 2018/2019

Na działania w sektorze pszczelarskim w sezonie 2018/2019 
Polska mogła przeznaczyć środki finansowe (po 50% z budżetu 
UE i krajowego) w wysokości 5 923,8 tys. EUR (25 462,1 tys. zł).

Ogółem w miesiącach marzec-kwiecień 2018 r. złożono do 
KOWR 377 projektów na łączną kwotę 43 319,7 tys. zł. 

Po rozpatrzeniu projektów i koniecznym podziale dostęp-
nych środków finansowych przez komisję dokonującą wybo-
ru projektów, do realizacji przyjęto 377 projektów na kwotę 
25 443 tys. zł. KOWR podpisał 377 umów.

W ramach powyższych projektów w 2019 r. beneficjenci zło-
żyli do KOWR 366 wniosków o refundację za sezon 2018/2019 
(11 wniosków nie złożono). Do końca 2019 roku udzielono 
wsparcia do 365 projektów na łączną kwotę 24 737,54 tys. zł 
(dla jednego wniosku KOWR odmówił wypłaty refundacji).

Wartość udzielonego wsparcia w poszczególnych wojewódz-
twach w sezonie 2018/2019 w tys. złotych

Zestawienie złożonych projektów oraz podpisanych umów w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów 
pszczelich” w sezonie 2018/2019

Lp. Nazwa działania
Złożone

i zweryfikowane
projekty 

Podpisane 
umowy 

Kwota wynikająca
z podpisanych umów

(tys. zł)
1. Przeprowadzenie szkoleń i konferencji 46 46 690

2. Zakup leków do zwalczania warrozy 84 84 7 292

3. Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej 52 52 1 666

4. Wykonanie analiz jakości miodu 29 29 271

5. Zakup pszczół 81 81 3 811

6. Zakup sprzętu pszczelarskiego 85 85 11 709

Ogółem 377 377 25 439
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Zestawienie rozliczonych projektów w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 
2018/2019 w woj. warmińsko-mazurskim.

Lp. Działanie Zapłacone wnioski
o refundację (szt.) Wypłacona kwota (zł)

1 Przeprowadzenie szkoleń i konferencji 2 59 061,94

2 Zakup leków do zwalczania warrozy 5 498 294,35

3 Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej 3 25 699,32

4 Wykonanie analiz jakości miodu

5 Zakup pszczół 5 167 052,54

6 Zakup sprzętu pszczelarskiego 5 508 588,06

Razem 20 1 258 696,21

Wsparcie rynku produktów pszczelich
w sezonie pszczelarskim 2019/2020

Na działania w sektorze pszczelarskim w sezonie 2019/2020 
Polska mogła przeznaczyć środki finansowe (po 50% z budżetu 
UE i krajowego) w wysokości 7 875,6 tys. EUR (33 524,9 tys. 
zł), tj. o 1 951,6 tys. EUR (33%) większe niż w poprzednim se-
zonie pszczelarskim.

Od sezonu 2019/2020 refundacji podlegają koszty ponie-
sione na: zakup sprzętu pszczelarskiego i przeprowadzenie 
szkoleń, zakup leków do zwalczania warrozy (dopuszczonych 
do obrotu na terenie Polski), zakup urządzeń do prowadzenia 
gospodarki wędrownej, analizy jakości miodu, a także zakup 
matek, pakietów i odkładów pszczelich.

We wrześniu 2019 r. zostało opublikowane przez KOWR 
zaproszenie do składania projektów w ramach mechanizmu 
„Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2019/2020. 
Organizacje i związki pszczelarskie złożyły do KOWR 443 pro-
jekty. Ostateczne rozliczenie wsparcia w sezonie pszczelarskim 
2019/2020 nastąpi w roku 2020.

Po akcesji Polski do UE do końca 2019 r. – realizując mecha-
nizm wsparcia rynku produktów pszczelich – rozliczono 4,5 
tys. umów/projektów, w ramach których wydatkowano łącz-
nie 281 mln zł, w tym 141 mln zł (50%) z budżetu unijnego.

Ogółem
443 złożone 

projekty
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szkoleń

i konferencji
52 projekty

12%

Zakup leków
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warrozy
96 projektów

22%
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do prowadzenia

gospodarki
wędrownej
72 projekty

16%
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jakości miodu
38 projektów

8%

Zakup pszczół
89 projektów

20%

Zakup sprzętu
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96 projektów
22% 
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22% 

Projekty złożone do KOWR w ramach wsparcia pszczelar-
stwa w sezonie 2019/2020 (stan na 31.12.2019 r.)

Realizacja wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2005-2019
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z życia OSChR

Ogród permakulturowy – rozwiązaniem
na problemy zagrożonego ekosystemu?
Coraz większy i szybszy rozwój cywilizacyjny, nieodpowiedzialne czerpanie z natury, prowadzi do zachwiania świa-
tem przyrody. Jednak budzi się nadzieja, dzięki ruchowi kulturowemu, którego ideą jest powrót do korzeni, projek-
towanie z troską o ludzi, jako częścią składową przyrody, więc i o nią samą oraz równe dzielenie się jej darami 
– PERMAKULTURA.

dr inż. Anna Kulczycka
Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie

Za prekursora i założyciela ruchu uważa się australijskie-
go biologa – Billa Mollisona, który wraz z Davidem Holmgre-
nem na przełomie XX/XXI wieku nauczał i szkolił z zakresu 
tworzenia i zagospodarowania ogrodu permakulturowego. 

Główne zasady projektowania permakulturowego

Podstawą jest ob-
serwacja miejsca – na-
turalnego środowiska 
oraz jego ocena i do-
stosowanie się, wyko-
rzystanie zastanych 
surowców, samowy-
starczalność i tworze-
nie układu zamknię-
tego. I tak na przy-
kład nie należy zakła-
dać plantacji borówki, 
gdyż jest na nią popyt, 
a uprawa mało wyma-
gająca – jak się wydaje 

wielu, w miejscu gdzie gleba ma wysoki odczyn, a doprowa-
dzenie wody jest kosztowne, takie postępowanie generuje du-
że koszty założenia, a zyski mogą być niewielkie. Do upra-
wy powinno wybierać się rośliny z rodzimej flory, łączyć je 
ze względu na ich wymagania co do odczynu, nasłonecznie-
nia, wilgotności. Badanie gleby również jest częścią pozna-
nia możliwości danego siedliska, a podstawowe informacje 
na temat stosowania nawozów naturalnych można znaleźć 
w opracowaniu pt.: „Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej” 
IUNG, 2019 r. Więcej informacji: jak stymulować naturalne 
procesy regeneracji gleby, jak najskuteczniej wykorzystywać 
wilgoć i zatrzymywać w glebie składniki odżywcze, a tak-
że o budowie podwyższonych grządek – jako sposobu na ja-
łową glebę i przyśpieszenie wegetacji, zakładanie sadów re-
generatywnych oraz wiele innych tematów jest poruszanych 
na warsztatach oraz kursach. Warto odwiedzić stronę inter-
netową www.permakultura.edu.pl, gdzie znajduje się mapa Pol-
ski z miejscami, które kultywują wspomnianej idei, a twór-
cy chętnie dzielą się konkretnymi rozwiązaniami, organizo-
wane są też na tych obszarach warsztaty projektowania per-
makulturowego.

Zasady permakultury bazują na ekologii, znajomości eko-
systemów, jednak wykraczają dużo dalej, Permakultura to na-
uka o dbaniu o Ziemię, gdzie najważniejsze jest myślenie od-
powiedzialne, zrównoważone, poszukujące rozwiązań proble-

mów związanych z kryzysem: suszą, emisją CO2 – jako tro-
ska o środowisko naturalne, ale również jako zabezpiecze-
nie zasobów dla człowieka. Jest to dzielenie się wiedzą nie 
tyko z zakresu ogrodnictwa, rolnictwa i leśnictwa: tworze-
nie pieców o mniejszym zapotrzebowaniu na opał, budowa 
naturalnych domów z konopi, grawitacyjne systemy nawad-
niające, ziemianki słoneczne i wiele innych. Obserwuje się 
coraz większy zasięg tej idei, która z mikroskali – pojedyn-
czych gospodarstw, łączy ludzi we wspólnoty, tworzy orga-
nizacje ponadpaństwowe i globalne. W naszym regionie rów-
nież można znaleźć takie przykłady: Państwo Kamila Mo-
roz wraz z Robertem Jaroszewiczem – w Skolitach, w myśl 
zasad permakultury, działają na wielu płaszczyznach: prócz 
prowadzenia ogrodu permakulturowego, wytwarzania eko-
logicznej żywności, prowadzą galerię sztuki „Stodołart”, po-
magają przy zakładaniu ogrodów przyszkolnych, prowadzą 
warsztaty budowania i projektowania ogrodów permakul-
turowych stacjonarnych i mobilnych dla dzieci i dorosłych, 
a działaniami tymi przede wszystkim starają się zarazić in-
nych wiedzą o permakulturze.

Źródła:
- Anna Nacher – 2019. Obserwuj, reaguj, odkrywaj. Permakultura 
przeciw agrologistyce. Prace Kulturoznawcze 23, nr 2-3. Wrocław.

- www.permakultura.edu.pl – mapa gospodarstw permakulturowych
- www.facebook.com/ogrodpermakulturaskolity – Permakultura 
Skolity

- Magazyn ludzi konstruktywnych Wytwórcy. Nr., 2016. Fundacja 
Cohabit

Ogród permakulturowy w gospodarstwie 
ekologicznym R. Jaroszewicz i K. Moroz

Kalafior uprawiany według zasad permakultury - Skolity
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Sorgo – uprawa alternatywna adekwatna
do zmiany klimatu
Postępujące ocieplenie klimatu i narastający deficyt wody znacząco wpływają na zawodność plonowania dotychczas 
uprawianych roślin i wymuszają poszukiwania do uprawy roślin alternatywnych.

mgr inż. Jolanta Bączek-Ostrowska
Główny Doradca Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Ostróda

Sorgo to zboże 
pochodzące z Afry-
ki, do dziś będą-
ce podstawą wy-
żywienia tamtejszej 
ludności. Powszech-
nie uprawiane rów-
nież na innych kon-

tynentach, w strefach klimatu suche-
go i gorącego. W Polsce sorgo do upra-
wy wprowadzono w okresie międzywo-
jennym głównie na terenach północno-
-wschodnich. W późniejszych latach zo-
stało zapomniane i obecnie, mimo iż jego 
formy dzikie i półdzikie można spotkać 
na terenie prawie całego kraju a szcze-
gólnie na nizinach, w niższych partiach 
gór oraz w lasach liściastych to jest wie-
le osób, które nie słyszały, co to jest sor-
go. Nawet wprawni rolnicy dopóki sor-
go nie zacznie kwitnąć są przekonani, że 
mają do czynienia z kukurydzą.

Sorgo jest rośliną wiechlinowatą bar-
dzo bliską kukurydzy a jednocześnie jest 
kserofitem to znaczy rośliną anatomicz-
nie i fizjologicznie przystosowaną do ro-
śnięcia w warunkach okresowego nie-
doboru wody. Należy do gatunku o bar-
dzo silnie rozwiniętym systemie korze-
niowym pozwalającym na pobieranie 
wody nawet z głębokości do 1,5 m. Jego 
uprawa może przebiegać w temperatu-
rach do +35°C dzięki wytworzeniu spe-
cjalnego białka HSPs – czyli białka szo-
ku cieplnego. Na liściach i łodygach wy-
twarza włoski chroniące przed nadmier-
ną transpiracją. W liściach występują ko-
mórki motoryczne powodujące ich zwija-
nie i zmniejszanie powierzchni asymila-
cyjnej podczas braków wody. Dzięki tym 
właściwościom sorgo odznacza się du-
żo większą odpornością na suszę niż ku-
kurydza i w warunkach suszy glebowej 
umożliwia uzyskanie większego plono-
wania zielonej masy do zakiszania. Z tych 
też względów na początku XXI nastąpił 
w naszym kraju stopniowy powrót do 
uprawy sorga, jako rośliny zabezpieczają-
cej odpowiednią ilość paszy objętościowej 

dla bydła. Jako roślina tropikalna, sorgo 
nie toleruje gleb zimnych i podmokłych. 
Dobrze sprawdza się natomiast w upra-
wie na glebach szybko nagrzewających, 
lżejszych i w miarę żyznych. Ma mniej-
sze wymagania glebowe niż kukurydza, 
przez co może być uprawiane także na 
lekkich, piaszczystych glebach.

Wyodrębniamy kilka form sorga:

n sorgo cukrowe – należą tu odmiany 
wysokie (3,0-3,5 m), o dużej zawar-
tości cukrów rozpuszczalnych w wo-
dzie. Wykorzystywane w celach pa-
szowych jak i do produkcji biopaliw,

n sorgo ziarnowe – odmiany niskie 
o wysokości do 1 m. Uprawiane głów-
nie w celu zbioru ziarna,

n oraz grupy odmian o dwukierunko-
wym wykorzystaniu (uprawa na ziar-
no lub biomasę z całych roślin) o wy-
sokości od 1,5 m do 2,0 m.

Do niedawna w Polsce uprawiano 
głównie odmiany cukrowe z przezna-
czeniem na paszę. Prowadzono uprawę 
samodzielną bądź w uprawie współrzęd-
nej z kukurydzą. Wysiew nasion sorga, 
jako rośliny ciepłolubnej powinien nastą-
pić, gdy temperatura gleby przekroczy 
10-12°C – czyli zwykle między 15 maja 
a 10 czerwca. Przedsiewna uprawa gle-
by dla sorga jest zwykle taka sama jak 
w wypadku kukurydzy. Siew nasion wy-
konuje się na głębokość 2-4 cm w dobrze 
uprawioną glebę. Wykonujemy siew rzę-
dowy lub punktowy. Zaleca się obsadę 
180-260 tys. roślin na 1 ha, co odpowia-
da 5,6-11,2 kg nasion na ha. Siew wyko-
nuje się w rozstawie rzędów 70-80 cm. 
Sorgo wymaga nawożenia mineralnego 
w wysokości 300 kg NPK/ha, zaś zale-
cany stosunek N:P:K to 2:1:2. Podobnie 
jak kukurydza, sorgo lubi nawożenie or-
ganiczne (obornik, gnojowica). Chemicz-
ną walkę z chwastami należy przepro-
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wadzić przed siewem i przed wschoda-
mi. Można stosować takie same herbi-
cydy jak w przypadku uprawy kuku-
rydzy. W siewie czystym sorgo można 
zbierać w drugiej dekadzie październi-
ka. Rośliny są długo zielone i zawierają 
wysoką zawartość cukrów prostych, co 
znacznie ułatwia zakiszanie, a powsta-
ła kiszonka jest na ogół chętnie zjadana 
przez bydło. Aby kiszonka była jak naj-
lepszej jakości, rośliny sorga w chwili 
zbioru powinny być lekko przemrożo-
ne i mieć zawartość suchej masy powy-
żej 28%. W uprawie mieszanej z kuku-
rydzą termin zbioru zielonej masy wy-
znacza dojrzałość półpełna kukurydzy. 
Potencjał plonotwórczy sorga na zieloną 
masę może wynieść do 100t/ha w zależ-
ności od przebiegu pogody.

Potencjał plonowania sorga na ziarno 
w naszym kraju, ograniczany był wyso-
kimi wymaganiami termicznymi. Późny 
siew i długi okres wegetacji uniemożli-
wiał zbiór ziarniaków o odpowiedniej 
dojrzałości fizjologicznej. W ostatnich 
latach prowadzono jednak intensyw-
ne prace hodowlane nad nowymi od-
mianami przystosowanymi do klimatu 
umiarkowanego zdolnymi do wytwo-
rzenia dojrzałych nasion w tym także 
w Polsce. Obecnie dobrze sprawdzają się 

odmiany wczesne i średnio wczesne, ze 
Wspólnotowego Katalogu Odmian Ro-
ślin Rolniczych (CCA) (między innymi 
takie jak GK Emese i GK Alfoldi). Od-
miany te polecane są do uprawy na sła-
bych glebach, a wytworzone ziarniaki 
są w pełni dojrzałe i po dosuszeniu na-
dają się do przechowywania. Osiągany 
plon na poziomie 5-6 t/ha, jest całkiem 
zadawalający.

Na cele spożywcze można wykorzysty-
wać w pełni dojrzałe ziarno sorgo, którego 
głównym składnikiem jest skrobia. Stano-
wi również dobre źródło witamin z grupy 
B oraz witamin rozpuszczalnych w tłusz-
czach, a także makro- i mikroelementów. 
Ziarno sorgo jest również dobrym źró-
dłem związków polifenolowych, w tym 
kwasów fenolowych, flawonoidów i ta-
nin. Charakteryzuje się wysoką zawarto-
ścią przeciwutleniaczy, dzięki czemu ob-
niża poziom cholesterolu HDL we krwi, 
a z uwagi na niski indeks glikemiczny 
polecane jest osobom chorym na cukrzy-
cę. Ze względu na brak nawyków żywie-
niowych i tradycji kulinarnych pozyski-
wana kasza i mąka pewnie jeszcze dłu-
go nie będzie gościła na naszych stołach. 
Sorgo jest jednak jednym z podstawo-
wych ziaren w pokarmach gołębi i pta-
ków egzotycznych, dzięki czemu moż-

na osiągać całkiem zadowalające wyniki 
z jego sprzedaży dla producentów kar-
my dla ptaków. Duża biomasa roślinna 
powstała po omłocie nadaje się do prze-
robu na pelet.

Obecnie sorgo w Polsce należy do 
upraw niszowych, małoobszarowych, 
ale jak spojrzymy jeszcze parę lat wstecz 
również kukurydza była taką rośliną ni-
szową. Dziś natomiast trudno sobie wy-
obrazić produkcję pasz objętościowych 
dla bydła bez jej udziału.

Źródła:
- http://www.portalhodowcy.pl
- www.agrofakt.pl/sorgo-uprawy-polsce/
- http://www.wodr.poznan.pl
- https://wmodr.pl
- Michalski T (red.). Problemy agrotechni-
ki oraz wykorzystania kukurydzy i sorgo. 
Uniw Przyr Pozn, Poznań 2008

- Sowiński J, Szydełko-Rabska E. Możliwo-
ści uprawy sorga ziarnowego odmiany 251 
w warunkach Dolnego Śląska – wyniki 
wstępne. Fragm Agron 2013

- Szumiło G, Rachoń L, Ciszewski J i wsp. 
Plonowanie odmian sorga i mieszańca sorga 
zwyczajnego z sorgiem sudańskim w zależ-
ności od gęstości siewu przy różnej rozsta-
wie rzędów. Ann Univ M Curie-Skłodow-
ska, Sect E, Agricultura 2015

Rośliny zielarskie – podstawowe warunki uprawy
W przeszłości rośliny zielarskie zbierano na stanowiskach naturalnych, obecnie również się je uprawia. Uprawa 
może być prowadzona zarówno na niewielką skalę, na potrzeby każdego niewielkiego gospodarstwa domowego, jak 
i na większą skalę – na plantacjach potencjalnie towarowych.

mgr Elżbieta Czaplicka
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno

Rośliny zielar-
skie mają różną za-
wartość substan-
cji czynnych, dlate-
go też mają bardzo 
różnorodne zasto-
sowanie w różnych 
gałęziach przemy-

słu. Dawniej tajemnice stosowania ziół 
najlepiej znały wiejskie zielarki, obecnie 
są one powszechnie wykorzystywane 
w przemyśle zielarskim, farmaceutycz-
nym, kosmetycznym, spożywczym, cu-
kierniczym, a także jako dodatki do pasz 
dla zwierząt. 

Surowiec zielarski to ta część rośliny, 
która zawiera najwięcej substancji biolo-

gicznie czynnych. Należą do nich różne 
związki chemiczne, które decydują o wy-
korzystaniu danej rośliny. Do substan-
cji tych należą: gorycze, saponiny, śluzy, 
glikozydy, garbniki, alkaloidy, olejki ete-
ryczne, antocyjany. Surowcem zielarskim 
mogą być różne części rośliny. U niektó-
rych roślin jest to korzeń, u innych część 
nadziemna, czyli liście, kwiaty, owoce, 
a u jeszcze innych kilka części jedno-
cześnie. Wyróżniamy następujące grupy 
surowców: kłącza, korzenie, ziele, liście, 
owoc, kwiat, nasiona i korę. 

Na odpowiednią zawartość substancji 
biologicznie czynnych mają wpływ ter-
min zbioru i suszenia. Aby uzyskać mak-
symalizację tych substancji należy zbierać 

zioła uwzględniając termin, warunki po-
godowe i agrotechniczne w czasie wzro-
stu rośliny, porę dnia, czystość zbioru:
n kłącza i korzenie na ogół zbiera się 

w okresie spoczynku rośliny (jesień, 
wczesna wiosna lub po przekwitnię-
ciu rośliny);

n liście pozyskuje się przed kwitnie-
niem rośliny, najwięcej substancji jest 
w młodych liściach;

n ziele (liście z niezdrewniałą częścią ło-
dygi) zbiera się tuż przed lub na po-
czątku kwitnienia;

n kwiaty należy zbierać na początku 
kwitnienia lub w pełni;

n owoce zbiera się w pełni dojrzałe gdy 
nabiorą odpowiedniej barwy. 
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Uprawa – ogólne warunki

Pomimo faktu, że wymagania po-
szczególnych roślin zielarskich są zróż-
nicowane to pewne warunki są dla nich 
wspólne. Na ogół wymagają stanowisk 
nasłonecznionych, czasem dodatkowo 
wilgotnych i osłoniętych od wiatru. 

Uprawa roli pod rośliny zielarskie wy-
maga starannego przygotowania, głów-
nie ze względu na siew bardzo drobnych 
nasion, które nie powinny być umiesz-
czone w glebie zbyt głęboko, na około 0,5-
1,5 cm (im drobniejsze nasiona, tym płyt-
szy siew). Ze względu na to, że w począt-
kowej fazie wschody nasion i rozwój sie-
wek są dość wolne, gleba powinna być 
wolna od chwastów, wyrównana i do-
brze spulchniona. 

Przedplonem dla ziół mogą być zbo-
ża, rzepak, rośliny warzywne lub inne 
rośliny zielarskie. Na ogół wymagają do-
brych stanowisk, zasobnych w składni-
ki odżywcze, dlatego też warto po ro-
ślinach schodzących z pola wysiać mię-
dzyplon do przyorania, który poprawia 
strukturę gleby, wzbogaca ją w składni-
ki pokarmowe i korzystnie wpływa na jej 
życie mikrobiologiczne. Jednocześnie bę-
dąc konkurencją dla chwastów, zmniej-
sza zachwaszczenie. 

Przygotowanie roślin do siewu za-
leży od przedplonu. W przypadku ro-
ślin wcześnie schodzących z pola zabie-
gi mogą obejmować podorywkę z wy-
korzystaniem pługa lub brony talerzo-
wej, które rozdrabniają i mieszają z glebą 
resztki pożniwne. Aby zniszczyć chwa-
sty należy bronowanie wykonać kilku-
krotnie. W przypadku stosowania mię-
dzyplonów, należy go wymieszać z gle-
bą stosując bronę talerzową przed wyko-
naniem orki zimowej. Uprawę wiosenną 
należy rozpocząć możliwie jak najszyb-
ciej, aby zapobiec stratom wody. Najczę-
ściej stosuje się obecnie zespoły uprawo-
we w skład których wchodzi włóka, kul-
tywator, brona i odpowiedni wał. 

W uprawie roślin zielarskich nie sto-
suje się środków ochronnych roślin 
w zwalczaniu chwastów, dlatego też 
bardzo istotna jest pielęgnacja z wyko-
rzystaniem zabiegów mechanicznych. 
W tym celu wykorzystuje się: pielnik, 
pielniko-obsypnik, obsypnik, bronę nisz-
czącą chwasty. 

Surowiec zielarski zbieramy od wio-
sny do jesieni. Okres zbioru uzależniony 
jest od rodzaju surowca oraz od gatunku 
rośliny. Zioła najlepiej jest ścinać na wy-
sokości około 10-15 cm od ziemi, tak aby 

roślina mogła się zregenerować. Często 
warunki klimatyczne pozwalają na kil-
kukrotny zbiór w tym samym sezonie. 
Do zbioru ziół na plantacjach używa się 
urządzeń: kosiarek listwowych, samo-
jezdnych, przyczep tnąco – zbierających, 
lub zbiera się je ręcznie za pomocą no-
życ czy sekatora. 

Suszenie

Po zbiorze zioła należy wysuszyć. Su-
szenie przedłuża trwałość i czas prze-
chowywania surowca. Czas procesu 
zależy od tego jakie części rośliny są 
mu poddawane. Zbyt wilgotny suro-
wiec podatny jest na niekorzystne zmia-
ny, jak zagrzewanie, gnicie, zmiana za-
barwienia, zapachu co dyskwalifikuje 
go do dalszego wykorzystania. Dlatego 
też proces suszenia jest bardzo ważny, 
a wysuszony surowiec powinien zawie-
rać 12-14% wody.

Suszenie należy przeprowadzić jak 
najszybciej po zbiorze. W zależności od 
terminu zbioru, ilości surowca, warun-
ków pogodowych, suszenie może od-
bywać się w warunkach naturalnych 
lub w suszarniach ogrzewanych, gdzie 
temperatura jest regulowana. Suszarnie 
termiczne wykorzystywane są z regu-
ły przy produkcji surowca na dużą ska-
lę. Suszenie termiczne przeprowadza się 
w suszarniach komorowych, taśmowych 
lub podłogowych. Optymalna tempera-
tura suszenia wynosi 30-35ºC, ale surow-
ce korzeniowe wymagają temperatur 40-
45ºC, niektóre zioła wymagają tempera-
tury nawet 50-60ºC. 

Na mniejszą skalę, niewielkie ilości 
surowca można suszyć na otwartej prze-
strzeni lub w pomieszczeniach gospo-
darczych, zaadaptowanych na suszarnie, 

wyposażone w wywietrzniki, półki, sita 
ażurowe. Należy zapewnić jak najlepszą 
cyrkulację powietrza. 

Surowiec dobrze wysuszony powi-
nien zachować swój wygląd, barwę, za-
pach i obecność substancji biologicznie 
czynnych. 

Ziołolecznictwo przeżywa w obec-
nych czasach renesans. Wiele osób wi-
dząc więcej skutków ubocznych, niż ko-
rzyści z leczenia chemicznego, zwra-
ca się w kierunku medycyny natural-
nej. Warto być może rozszerzyć produk-
cję swojego gospodarstwa o ten rodzaj 
upraw, w celu uzyskania dodatkowe-
go źródła dochodu. Ma to duże zna-
czenie w przypadku gospodarstw eko-
logicznych ponieważ zioła ekologicz-
ne są szczególnie cenione przez kon-
sumentów. 

Źródła:
- „Uprawiamy rośliny zielarskie” D. Nowak, 
2016

- „Wróćmy do ziół leczniczych” A. Klimusz-
ko, 2015
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Jak zatrzymać wodę na polach?
Susza bez wątpienia dotknie w tym roku większość polskich gospodarstw. Całkowicie nie można jej zapobiec, 
ale można ograniczyć jej skutki. Stąd wynika potrzeba poszukiwania wszelkich możliwych sposobów na zatrzymanie 
wody w glebie.

inż. Piotr Michniewicz 
Stażysta Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Woda spełnia bar-
dzo ważne funkcje 
w roślinie. Jest nie-
zbędna w procesie 
fotosyntezy i trans-
piracji, kiełkowania 
nasion, warunkuje 
przejście związków 

mineralnych w roztwory, odpowiada za 
utrzymanie turgoru komórek, a więc na-
daje roślinom kształt i jędrność oraz od-
powiada za transport soli mineralnych 
i związków organicznych do różnych or-
ganów. Zwykle ok. 80 proc. masy rośliny 
stanowi woda, ale jej zawartość zmienia 
się w zależności od gatunku oraz fazy 
rozwojowej. Nawet niewielki deficyt wo-
dy jest niebezpieczny dla rośliny i powo-
duje zahamowanie wzrostu jej komórek. 
Następuje wówczas zamykanie aparatów 
szparkowych, co zmniejsza lub całkiem 
hamuje transpirację i fotosyntezę i zakłó-
ca transport składników pokarmowych 
w roślinie. W trakcie suszy zmniejsza 
się wykorzystanie składników pokarmo-
wych. Brak wody pogarsza też wschody 
roślin i ich rozwój. W efekcie obniża się 
plon roślin i pogarsza jego jakość.

Reakcja roślin na suszę zależy w du-
żym stopniu od agrotechniki – jeśli zo-
stała wykonana poprawnie, skutki nie-
doboru wody są mniejsze. Aby to zro-
bić, należy odpowiednio wybierać tech-
nologie uprawy i gatunki roślin upraw-
nych. W strukturze zasiewów powinny 
znaleźć się gatunki wysiewane wcześnie, 
łatwo wschodzące i szybko zakrywają-
ce glebę. Dzięki tym zabiegom chroni-
my glebę przed parowaniem. Uniknie-
my również znacznych strat plonu upra-
wiając gatunki lepiej znoszące niedobry 
wody. Będą to rośliny, które korzenią się 
głęboko: łubin żółty, lucerna, esparce-
ta, nostrzyk biały, komonica zwyczajna 
oraz gatunki charakteryzujące się niskim 
współczynnikiem transpiracji, np. kuku-
rydza czy sorgo. W regionach, gdzie su-
sze występują często oraz na słabszych 
glebach zaleca się uprawiać mieszanki: 
zbożowo-strączkowe i motylkowo-tra-

wiaste, które nie tylko lepiej wykorzy-
stują zasobność gleby w składniki pokar-
mowe, ale również są mniej wrażliwe na 
przebieg pogody. Natomiast w czystym 
siewie, w sytuacji braku wody, lepiej jest 
uprawiać zboża ozime kosztem jarych, 
ponieważ korzystają one z zapasów wo-
dy zimowej, a ich wzrost w mniejszym 
stopniu zależy od opadów w czasie we-
getacji niż zbóż jarych. Ponadto na ob-
szarach suchych trzeba zrezygnować 
z orki wiosennej i nawożenia oborni-
kiem wiosną, gdyż zabiegi te mogą prze-
suszać glebę. Glebę do siewu zaleca się 
przygotowywać płytko.

Natomiast po zbiorze, w celu ogra-
niczenia parowania wody z warstwy 
ornej gleby, zaleca się wykonać zespół 
uprawek pożniwnych narzędziami do-
brze mieszającymi glebę, ścierń i pozo-
stałości słomy, np. agregatem podoryw-
kowym z wałem strunowym lub z broną 
talerzową. Dobrym nawozem jest rów-
nież słoma. Jeśli nie potrzebujemy jej do 
produkcji obornika, powinniśmy ją roz-
drobnić i płytko wymieszać z glebą. Do-
starcza ona wielu składników pokarmo-
wych. Bierze udział w tworzeniu próch-
nicy w glebie. Uczestniczy w tworzeniu 

gruzełkowatej struktury gleby, zwięk-
sza jej pojemność wodną i powoduje, że 
jest łatwiejsza w uprawie oraz stanowi 
źródło azotu.

Warto również zadbać o optymal-
ne nawożenie potasem, ponieważ ro-
śliny dobrze odżywione tym składni-
kiem łatwiej radzą sobie z suszą. Naj-
lepiej też nie pozostawiać odsłonię-
tej gleby i po zbiorze plonu zasiać jak 
najszybciej poplon ścierniskowy: face-
lię, gorczycę lub ich mieszanki. Zaleca 
się natomiast zrezygnować z uprawy 
roślin strączkowych, które potrzebu-
ją znacznie więcej wody do kiełkowa-
nia, w porównaniu do innych gatun-
ków. Ważnym zabiegiem w magazyno-
waniu wody jest regularne odchwasz-
czanie plantacji. Chwasty do własne-
go rozwoju zabierają dużo wody rośli-
nom uprawnym. 

Konieczne jest również dbanie o zdro-
wotność roślin, które porażone przez 
choroby i szkodniki, gorzej radzą sobie 
z suszą.

Źródło:
- IUNG-PIB Puławy

Esparceta
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Aktualna sytuacja na rynku wieprzowiny
na tle zagrożenia COVID-19
Na początku pandemii, po ogłoszeniu przez rząd informacji o zamknięciu placówek oświatowych, sklepów, restau-
racji, hoteli, a także wprowadzeniu w wielu urzędach pracy zdalnej, konsumenci zaczęli masowo gromadzić zapasy, 
co spowodowało chwilowe niedobory towarów, w tym wieprzowiny na sklepowych półkach. Czy więc popyt na mięso 
wieprzowe przełożył się na wzrost produkcji tego gatunku mięsa i jak sytuacja związana z koronawirusem wpłynęła 
na opłacalność produkcji świń w naszym kraju? – zapraszam do lektury.

dr inż. Rodian Pawłowski
Starszy specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Można powie-
dzieć, że skoro na 
początku pande-
mii w sklepach były 
chwilowe niedobory 
towarów na półkach, 
to wzrost zapotrze-
bowania przełoży 

się na wzrost produkcji, a dodatkowo 
przy zamkniętych granicach, na poprawę 
opłacalności produkcji mięsa pochodzą-
cego od świń z rynku krajowego. Nieste-
ty ten chwilowy wzrost popytu nie wy-
wołał spodziewanych efektów, co wyni-
ka z trudności w branżach, które w spo-
sób bezpośredni i pośredni związane są 
z produkcją trzody chlewnej. 

Analizując dostępne dane można za-
uważyć, że zainteresowanie produkcją 
mięsa wieprzowego w Polsce nieznacz-
nie spada, co jest spowodowane niższym 
popytem w rzeźniach. Zakłady mięsne 
ograniczają swoją produkcję na skutek 
niedoborów siły roboczej i problemów 
z dostępem do rynków zagranicznych. 
Główny problem pojawia się w obsadze-
niu stanowisk pracownikami, którzy zo-
stali w domach z dziećmi, lub z różnych 
powodów zostali objęci kwarantanną. Ta-
ka sama sytuacja jest w przypadku or-
ganizowania transportów – brak kierow-
ców ciężarówek zwiększa koszty logisty-
ki, a sytuacja związana z afrykańskim 

pomorem świń (2 ogniska ASF, u świń 
na zachodzie kraju i kolejne obostrze-
nia), dodatkowo pogłębiają ten problem. 
W aspekcie pozyskania mięsa z półtusz 
importowanych, także pojawiły się kom-
plikacje, co wynika z wydłużonego cza-
su oczekiwania na granicach i dodatko-
wymi formalnościami. 

|Powyższa sytuacja spowodowała zna-
czący spadek cen skupu wieprzowiny.

W krajach UE już od końca lutego, 
a w Polsce od połowy marca br. obser-
wuje się systematyczny spadek cen żyw-
ca wieprzowego. Opierając się na danych 
Departamentu Przetwórstwa i Rynków 
Rolnych MRiRW, początkowo spadki 
cen w relacjach tygodniowych wynosiły 
1-2%, jednak dane z 7 i 14 maja 2020 roku 
wskazują że spadki te wyniosły już po-
wyżej 7-10%. Obecne ceny skupu tuczni-
ka w wadze żywej oscylują w granicach 
5,16 zł/kg, natomiast w przypadku klasy-
fikacji EUROP średnie ceny w klasie mię-
sności E wynoszą 6,75 zł/kg.

Oczywistym jest, że ceny skupu wie-
przowiny rzutują przede wszystkim na 
opłacalność produkcji trzody chlewnej. 
Analizując średnie ceny skupu nie za-
wsze jesteśmy w stanie wszystkiego się 
dowiedzieć, gdyż na opłacalność pro-
dukcji wpływają także jej elementy skła-

dowe, tzn. ceny paszy i materiału wsa-
dowego (prosiąt, lub warchlaków). Rol-
nicy kończący obecnie tucz i planujący 
odstawę, ponoszą z tego powodu zna-
czące straty, gdyż materiał wsadowy 
(warchlaki) i paszę kupowali przy re-
kordowo wysokich cenach, które wy-
stępowały jeszcze do połowy marca br. 
Według podawanych przez rolników in-
formacji straty z produkcji jednego tucz-
nika w odniesieniu do zakupywanych 
importowanych warchlaków mogą wy-
nieść nawet 100 zł. W trochę lepszej sy-
tuacji i jak na razie na granicy opłacal-
ności są ci rolnicy, którzy prowadzą pro-
dukcje w cyklu zamkniętym, lub korzy-
stają z warchlaków krajowych – u nich 
koszty produkcji lub zakupu warchla-
ka są nieco niższe. Co więcej, ceny po-
szczególnych komponentów paszy, tak-
że poszybowały w górę, gdyż sytuacja 
epidemiczna w tym sektorze podobnie, 
jak to ma miejsce w zakładach mięsnych 
wpłynęła na wzrost kosztów logistyki 
i transportu. W związku z powyższym 
za kilka tygodni może dojść do wzro-
stu podaży wieprzowiny, gdyż rolnicy 
chcąc przeczekać niskie ceny wydłużą 
okres tuczu, przez co na rynku pojawią 
się tusze o wyższej masie, a więc poten-
cjalnie o większej ilość materiału rzeź-
nego. Z drugiej strony, z rynku mogą 
wykruszyć się „sezonowi” producenci, 
którzy prowadzą tucz tylko w okresach 

Sposób sprzedaży tucznika Ceny zł/kg
1.03.2020

Ceny zł/kg
5.04.2020

Ceny zł/kg
3.05.2020

Ceny zł/kg
10.05.2020

Klasa półtuszy
wieprzowej
(MPC – masa
poubojowa ciepła)

klasa S 8,42 8,16 7,16 6,75

klasa E 8,32 8,06 7,05 6,64

klasa U 7,99 7,70 6,68 6,26

klasa R 7,62 7,31 6,27 5,86

klasa O 6,81 6,49 5,34 4,99

klasa P 6,81 6,26 5,25 4,82

Waga żywa 6,47 6,27 5,48 5,16
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dobrej koniunktury i stwierdzą, iż ko-
lejny wsad zwierząt na tucz może nie 
być dla nich opłacalny.

Niezadowoleni z całej sytuacji, są tak-
że konsumenci, gdyż pomimo niższych 
cen w skupach i zakładach mięsnych, nie 
obserwuje się znaczących spadków cen 
tego gatunku mięsa w sklepach, a zagro-
żeniem dla dalszego popytu na wieprzo-
winę są niższe ceny mięsa drobiowego, 
w stronę którego mogą skierować swoje 
zainteresowanie kupujący.

Choć prognozy dotyczące sytuacji na 
rynku wieprzowiny z początku pande-
mii nie do końca się sprawdziły to jed-
nak kolejne, bardziej zachowawcze wska-
zują, że w momencie odblokowywania 
gospodarki, w szczególności otwarcia 
hoteli i punktów gastronomicznych, ce-
ny w skupach się ustabilizują. Pozytyw-
ny wpływ będą mieli także konsumen-

ci, którzy po masowym gromadzeniu za-
pasów na początku pandemii i w mia-
rę upływu czasu ich systematycznemu 
uszczuplaniu, również będą powracać 
do normalnych nawyków żywienio-
wych, w czym pomóc może rozpoczy-

nający się sezon grillowy. Ponadto wszy-
scy oczekują otwarcia rynków ekspor-
towych przede wszystkim na wschód 
– do Chin, co spowoduje, że gospodar-
ka w tym sektorze będzie powoli, ale do 
przodu się rozpędzać.
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Wygodne legowisko jest jednym z podstawowych czynników zachowania zdrowotności stada krów mlecznych. Wpływa ono 
bowiem na stan racic u zwierząt. Nieodpowiednie miejsce do odpoczynku może wpłynąć na wystąpienie schorzeń kończyn. 
Podczas leżenia racice odpoczywają i schną, co korzystnie wpływa na ich zdrowotność. Legowisko ma również wpływ na 
produkcję mleka. W czasie odpoczynku zwiększa się przepływ krwi w wymieniu nawet o 30%, a krowa poświęca więcej 
czasu na przeżuwanie, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost produkcji.

inż. Grzegorz Bałanda 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo

Legowiska dla krów mlecznych

Ściółka
na legowisko

Materiały wyko-
rzystywane do ście-
lenia legowisk moż-
na podzielić na or-
ganiczne: słoma, 

wióry, trociny, separat oraz nieorganicz-
ne: piasek i gumowe materace. Ich wybór 
jest uzależniony przeważnie od możliwo-
ści technicznych, technologicznych i fi-
nansowych gospodarstwa, w tym metod 
usuwania i składowania odchodów oraz 
dostępności danego materiału. 

Piasek jako materiał nieorganiczny ma 
mniejszy udział drobnoustrojów, w sto-
sunku do materiałów organicznych. Prze-
kłada się to na ograniczenie powstawania 
chorób wymienia. Dzięki dobrej amorty-
zacji zmniejsza obciążenie stawów zwie-
rząt. Ponadto dostosowuje się do kształtu 
krowy, co zapewnia im komfort leżenia. 

Separat jest frakcją stałą gnojowicy od-
zyskaną za pomocą separatora. W wyni-

ku tego uzyskuje się materiał o wilgotności 
ok. 40%, który można wykorzystać do ście-
lenia legowisk. W celu ograniczenia liczby 
drobnoustrojów oraz zmniejszenia wilgot-
ności można mieszać go z wapnem. Pod-
stawową wadą tego rozwiązania jest wy-
soka cena zakupu separatora oraz budo-
wy instalacji. 

Trociny są materiałem drzewnym 
o wilgotności ok. 12%. Przed zastosowa-
niem powinien być poddany odpyleniu 
oraz obróbce termicznej. Posiada dobre 
właściwości izolujące, wysoką chłonność 
wilgoci oraz redukuje zapach amoniaku 
i pozostawia w pomieszczeniu świeży za-
pach. Najlepszym surowcem na tego ty-
pu ściółkę jest drewno miękkie: sosnowe, 
świerkowe, lipowe. 

Maty wykonane z gumy, gąbki lub 
pianki pokrytej gumą powinny być gru-
be i miękkie oraz mieć budowę zapew-
niającą dodatkową amortyzację zwierzę-
cia. Wierzchnia warstwa tworzy antypo-
ślizgową strukturę zabezpieczającą zwie-
rzęta przed upadkiem, a tylna część po-
siada delikatny spadek, który umożliwia 

samoistny spływ odchodów do koryta-
rza gnojowego. 

Słoma jest najbardziej rozpowszech-
nionym materiałem ściółkowy. Dobrze 
izoluje, zapewnia krowie komfort leżenia, 
ale mogą znajdować się w niej grzyby 
i pleśnie, które rozwijają się podczas zbio-
ru lub w czasie magazynowania. Uży-
wanie porażonej drobnoustrojami słomy 
wpływa na wzrost liczby zapaleń wy-
mienia w stadzie.

Rodzaj legowiska, a typ obory

Legowiska można podzielić w zależ-
ności od typu obory. Legowiska w obo-
rach uwięziowych są jednocześnie sta-
nowiskiem paszowym, legowiskowym, 
miejscem załatwiania potrzeb fizjologicz-
nych oraz porodówkami. Odpowiednio 
wyprofilowane, czyszczone oraz doście-
lane w razie potrzeby mogą z powodze-
niem spełniać wszystkie powyższe funk-
cje. W tego typu stanowiskach wykorzy-
stuje się najczęściej gumowe maty lub 
płytką ściółkę. 
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W oborach wolnostanowiskowych 
z wyznaczonymi legowiskami stosuje się 
legowiska ograniczone barierkami wyzna-
czającymi przestrzeń do leżenia. Jako pod-
łoże wykorzystywany jest piasek, maty 
gumowe, ściółka w postaci słomy, wiórów 
lub torfu. Zaletą gumowych mat jest łatwe 
i niepracochłonne czyszczenie i dezyn-
fekcja. Wystarczy użyć do tego celu myj-
ki ciśnieniowej i spłukać odchody do ka-
nału gnojowego. Natomiast ściółka, czy to 
w postaci słomy, czy trocin, musi być sys-
tematycznie wymieniana bądź dościelana, 
co zwiększa koszty i czas pracy, jednak 
jest to polecany materiał ze względu na 
wysoką chłonność i zapewnianie komfor-
tu leżenia krowie. Piasek zapewnia amor-
tyzację oraz dostosowuje się do kształtu 
ciała. Wszystkie z wymienionych syste-
mów legowiskowych mają swoje wady 
i zalety. Wybór zależy od hodowcy, posia-
danych środków finansowych oraz wła-
snych zasobów (np. słoma). Istnieje jesz-
cze jeden system, który pozwala krowom 
na największą swobodę ruchów i wybór 
miejsca odpoczynku. Chodzi o obory wol-
nostanowiskowe bez wyznaczonych le-
gowisk, są to obiekty na głębokiej ściół-
ce, która jest najbardziej dostosowana do 
potrzeb legowiskowych krów. Zwierzę-
ta same decydują, w jakiej pozycji leżą, 
fermentujący obornik wydziela dodatko-
we ciepło, nie dochodzi do walk hierar-
chicznych wywołanych brakiem miejsca 
do odpoczynku. Zalety można wymie-
niać bez końca, choć ten system utrzyma-
nia ma również sporo wad, które wpływa-
ją na jakość produkowanego mleka i ko-
nieczność zagospodarowania obornika. 
Ważnym elementem przy wyborze od-

powiedniego podłoża są preferencje zwie-
rząt. Krowy zdecydowanie wolą legowi-
ska z suchym i miękkim podłożem (świe-
ża ściółka) od wilgotnego i twardego (ma-
terac gumowy). Z obserwacji wynika, że 
zwierzę woli stać, niż leżeć na niewygod-
nym i mokrym stanowisku. Stanie wyni-
kające z niechęci do położenia się może 
powodować powstanie trudnych do wy-
leczenia schorzeń kończyn i racic.

Podstawowe wymagania
dotyczące legowiska

W czasie wyboru lub modernizacji 
legowiska, trzeba zwrócić uwagę jed-
nocześnie na kilka czynników. Podłoże 
powinno być trwałe oraz łatwe w utrzy-
maniu czystości, suche, ale również 
odporne na wilgoć. Powinno zapew-
niać komfort i bezpieczeństwo podczas 
zmiany pozycji przez krowę. Legowi-
ska nie mogą być wykonane z mate-
riałów, w których mogą namnażać się 
drobnoustroje chorobotwórcze. Ściół-
ka ze słomy, torfu czy trociny w połą-
czeniu z wysoką temperaturą oraz od-
chodami to znakomite środowisko do 
rozwoju bakterii. Dlatego taką ściółkę 
w oborach płytkich należy systematycz-
nie wymieniać, przynajmniej raz dzien-
nie, a w oborach głębokich dościelać jak 
najczęściej. Równie ważnym elementem, 
co rodzaj ściółki, są odpowiednie wy-
miary legowiska. Powinna być ono do-
stosowana do wielkości zwierzęcia, któ-
re będzie tam przebywało. Wymagane 
minimalne wymiary stanowisk, lego-
wisk i kojców dla krów i jałówek po-
wyżej 7 miesiąca ciąży, to:

n w oborach uwięziowych stanowisko 
o wymiarach 1,6 m x 1,1 m;

n w oborach wolnostanowiskowych 
z wydzielonymi legowiskami – lego-
wisko 2,1 m x 1,1 m; 

n w oborach wolnostanowiskowych bez 
wydzielonych legowisk – powierzchnia 
przypadająca na jedną sztukę – 4,5 m2. 

W przypadku ubiegania się o płat-
ność dobrostanową w wariancie 2.2. Do-
brostan krów mlecznych utrzymywa-
nych grupowo – zwiększona powierzch-
nia w budynkach – stawka płatności 595 
zł/krowę mleczną rocznie, należy po-
wyższe wymagania powierzchni odpa-
sowo-ruchowej zwiększyć odpowiednio 
o 20%. Oznacza to, że w budynkach in-
wentarskich dla każdej krowy mlecznej 
należy zapewnić:
n w systemie wolnostanowiskowym 

z legowiskami: powierzchnię odpa-
sowo-ruchową o powierzchni co naj-
mniej 4 m2 i wydzielone legowisko 
o wymiarach co najmniej 2,1 m dłu-
gości i co najmniej 1,1 m szerokości,

n w systemie wolnostanowiskowym bez 
wydzielonych legowisk na ściółce – co 
najmniej 5,4 m2.

Na tę płatność nie mogą jednak liczyć 
rolnicy utrzymujący krowy w oborach 
uwięziowych, które stanowią w Polsce 
blisko 90% wszystkich obór.

Źródła: 
- agrofakt.pl
- arimr.gov.pl 
- kalendarzrolnikow.pl
- wodr.poznan.pl
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Wysoka wydajność krów mlecznych oraz ciągłe dążenie do jej zwiększania sprawia, że organizm krowy jest w długim 
okresie bardzo obciążony. Wysoka produkcja mleka czy też mięsa sprawia, że organizm zwierząt jest bardziej podatny 
na czynniki chorobotwórcze. Chorób, na które zapada bydło, a w szczególności wysokowydajne krowy mleczne jest 
bardzo dużo.

mgr inż. Marcin Gołębiewski 
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Mastitis u krów mlecznych

Najczęstszą przy-
czyną wystąpienia 
choroby jest niepra-
widłowe żywienie. 
W drugiej kolejności 
po chorobach ukła-
du trawiennego wy-
stępują choroby koń-

czyn oraz wymion. Jedną z głównych 
przyczyn strat ekonomicznych w gospo-
darstwach zajmujących się hodowlą krów 
mlecznych są schorzenia gruczołu mleko-
wego. Średnio od 20 do 50% krów w cią-
gu roku pada ofiarą zapalenia wymie-
nia, czyli mastitis. Jest to choroba wywo-
ływana przez drobnoustroje – mikopla-
zmy, wirusy, bakterie, grzyby oraz glony. 
Głównym sprawcą choroby są bakterie 
z grupy gronkowców, paciorkowców i E. 
Coli, które zasiedlają wymię i namnażają 
się w nim. Droga, którą drobnoustroje do-
stają się do wymienia to kanał strzykowy, 
dlatego bardzo ważne jest aby podczas 
wykonywania doju krów została zacho-
wana higiena doju. Podatność krów na 
infekcje jest różna, np. krowy z obwisły-
mi wymionami lub strzykami o większej 
średnicy kanału częściej chorują na masti-
tis. Skłonność krów na zapalenie wymion 
wzrasta również z wiekiem zwierzęcia. 
Zwierzęta w pierwszej laktacji cechują 
się największą odpornością na chorobę. 

Zapalenie wymienia (mastitis) może 
przyjąć formę kliniczną lub podkliniczną. 
Do objawów formy klinicznej zalicza się:
n stan zapalny wymienia, czyli zaczer-

wienienie, ciepłota, twardość oraz ból 
podczas dotykania wymienia, 

n zmiana koloru mleka, jego zapachu, 
konsystencji oraz wyglądu,

n zaburzony stan ogólny krowy objawia-
jący się pogorszeniem apetytu, spad-
kiem produkcji mleka, gorączką, itp.

Forma kliniczna mastitis może przy-
brać przebieg podostry lub ostry. Forma 
podostra objawia się spadkiem produk-
cji mleka oraz wzrostem komórek soma-
tycznych w mleku. Wymię krowy za-
zwyczaj ma wygląd normalny, a jeże-
li już są jakiekolwiek jego zmiany to są 

one niewielkie. W mleku zmiany rów-
nież są nieznaczne, staje się ono wodni-
ste oraz kłaczkowate. W przypadku for-
my klinicznej o ostrym przebiegu objawy 
pokrywają się z objawami formy klinicz-
nej opisanymi powyżej. Dodatkowo na-
leży dodać, że krowa zalega, dostaje bie-
gunki, a z wymienia wydziela się śluzo-
wata wydzielina lub ropa. Podczas ostrej 
formy zapalenia wymienia może docho-
dzić do trwałego jego uszkodzenia tj. po-
wstawanie guzów, zmniejszenie ćwiart-
ki, stwardnienia oraz zropienia tkanki. 

Forma podkliniczna zapalenia wymie-
nia w przeciwieństwie do formy klinicz-
nej nie daje widocznych objawów i wy-
stępuje znacznie częściej. Mastitis w for-
mie podklinicznej ma przebieg łagodny 
i pozostaje w „ukryciu” niezauważalna 
podczas codziennych czynności zwią-
zanych z dojem. Rozpoznanie tego typu 
zapalenia wymienia możliwe jest jedy-
nie po przeprowadzeniu badania labora-
toryjnego mleka za pomocą testu komór-
kowego określającego liczbę komórek so-
matycznych w mleku. Norma w teście to 
mniej niż 200 tys. komórek somatycznych 
w 1 mililitrze mleka. Brak reakcji hodow-
cy na negatywny wynik testu może do-
prowadzić do przejścia choroby z formy 
podklinicznej w kliniczną. 

Leczenie zapalenia wymienia polega 
wyłącznie na zastosowaniu antybiotyków, 
dlatego w myśl zasady „lepiej zapobiegać 
niż leczyć” w walce z mastitis szczególny 
nacisk kładzie się na profilaktykę. Masti-
tis nie należy traktować jako choroby po-
jedynczej sztuki, lecz jako chorobę całego 

stada, zatem profilaktyką obejmujemy ca-
łą oborę. Przeciwdziałanie chorobie pole-
ga na zachowaniu odpowiednich warun-
ków środowiskowych panujących w obo-
rze (dezynfekcja, wentylacja itp.). Do pro-
filaktyki wymienia należy zaliczyć dbanie 
o zachowanie odpowiedniej higieny lego-
wisk, która ma na celu utrzymanie wy-
mienia krowy w jak najlepszej czystości. 

Ważnym elementem profilaktyki cho-
roby zapalenia wymienia jest higiena do-
ju oraz czystość aparatów udojowych. Dój 
krowy rozpoczyna się od przedzdaja-
nia, czyli czynności polegającej na zdoje-
niu z każdej ćwiartki strug mleka w celu 
sprawdzenia jego barwy oraz konsysten-
cji. Następnie przeprowadza się czyszcze-
nie strzyków (jednorazowymi ręcznika-
mi nasączonymi środkiem dezynfekują-
cym) oraz masaż przedudojowy wymie-
nia. Po zakończeniu doju należy prze-
prowadzić dezynfekcję strzyków zanu-
rzając je w preparacie dezynfekcyjnym 
chroniącym kanał strzykowy przed drob-
noustrojami. Do profilaktyki wymienia 
krowy należy również zaliczyć czystość 
rąk dojarza ponieważ mogą być one źró-
dłem patogenów, które przenoszą się na 
wymiona i strzyki.

Podsumowując, aby ustrzec zwierzę-
ta przed zapaleniem wymienia należy 
bacznie kontrolować stan zdrowotny wy-
mion, wykonywać testy kontrolne na za-
wartość komórek somatycznych w mle-
ku oraz co najważniejsze zapewnić kro-
wom odpowiednie warunki środowisko-
we panujące w oborze.
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W gospodar-
stwach bezinwenta-
rzowych dodatko-
wym atutem upra-
wy roślin bobowa-
tych jest zastępowa-
nie nawożenia na-
wozami naturalny-

mi, gdyż udowodniono zbliżone działanie 
„zielonego nawozu” po przeoraniu tych 
roślin do działania nawozu naturalnego 
na rośliny następcze. Przeorywane resztki 
po zbiorze roślin bobowatych wzbogaca-
ją glebę w składniki pokarmowe i zwięk-
szają w niej zawartość masy organicznej. 
Spośród roślin bobowatych drobnonasien-
nych największe znaczenie gospodarcze 
mają koniczyny czerwona i biała. Rośli-
ny te znane są z dużej zawartości białka 
ogólnego na poziomie 15-20%. Zawierają 
szereg mikro- i makroelementów tj.: ma-
gnes, potas czy wapń. Zielonki z koniczy-
ny trudno się kiszą, ze względu na wy-
soką pojemność buforową i niską zawar-
tość cukrów łatwo rozpuszczalnych, dla-
tego jej uprawa w czystym siewie należy 
do rzadkości. Wysiew mieszanek trawia-
sto-koniczynowych ma swoje uzasadnie-
nie ekonomiczne z uwagi na większą war-
tość pokarmową w porównaniu do traw. 
Kiszonki takie cechują się wysoką energe-
tycznością, poziomem białka i odpowied-
nim stosunkiem składników mineralnych. 

Spośród szeregu zalet roślin bobowa-
tych na uwagę zasługuje szeroko omawia-
na możliwość wiązania azotu atmosfe-
rycznego z powietrza. Dzieje się to dzięki 
bakteriom brodawkowym, które w sym-
biozie z rośliną wiążą wolny azot, a na-
stępnie udostępniają go roślinom następ-
czym. Rośliny bobowate przyczyniają się 
do poprawy struktury gleby. Rozluźniają-
ce działanie długiego, palowego korzenia 
poprawia strukturę gleby, poprzez popra-
wę migracji wody i przewiewność gleby. 

Zarówno zielonkę, jak i siano przygo-
towane z roślin bobowatych cechuje wy-
soka zawartość w prowitaminę A (ß-karo-
ten), witaminy z grupy: B, C i K oraz ami-

nokwasy egzogenne. Tak zasobny skład 
chemiczny paszy powoduje, że rośliny bo-
bowate znajdują zastosowanie w żywie-
niu bydła i w pełni pokrywają jego zapo-
trzebowanie w składniki mineralne. Pa-
sze z koniczyny mogą być wartościowym 
komponentem każdej dawki pokarmo-
wej przyczyniając się do większego po-
brania paszy i zwiększenia wydajności 
mięsa i mleka.

Koniczyna czerwona (łąkowa)

Koniczyna czerwona może być upra-
wiana na gruntach ornych, zarówno 
w siewie czystym jak i mieszankach z tra-
wami oraz na trwałych użytkach zielo-
nych użytkowanych kośnie. Cechą charak-
terystyczną tej rośliny jest głęboki na 1,5 m 
palowy system korzeniowy, powodujący 
spulchnianie i drenację gleby. Ma rozgałę-
zione, bogato ulistnione łodygi, wznoszą-
ce się na wysokość 50-80 cm. Wytwarza 
wysoki plon zielonej masy, który charak-
teryzuje się wysoką zawartością soli mine-
ralnych i witamin. Jest rośliną wieloletnią, 
zazwyczaj utrzymującą się w runi 2-3 lata. 

Po zasiewie charakteryzuje się szyb-
kim tempem wzrostu i rozwoju. Położenie 
szyjki korzeniowej płytko w glebie spra-
wia, że nie znosi ona udeptywania przez 
zwierzęta oraz niskiego przygryzania. Ko-
niczyna czerwona powinna być uprawia-
na na glebach żyznych, zwięzłych i umiar-
kowanie wilgotnych. Na niedobory wody 
reaguje słabym przyrostem i spadkiem 
plonowania. Optymalny odczyn powinien 
wynosić 6,0-6,5. Koniczyna łąkowa jest za-
liczana do gatunków pastewnych o naj-
wyższej produktywności i wartości po-
karmowej. Zebrana w odpowiedniej fazie 
wzrostu zawiera dużą ilość białka ogólne-
go i mało włókna surowego.

Koniczyna biała

Powszechnie stosowana jako kompo-
nent mieszanek bobowato-trawiastych 
szczególnie na trwałych użytkach zielo-
nych. Jest odporna na częste wypasanie 

i udeptywanie przez zwierzęta. Koniczy-
na biała jest gatunkiem wieloletnim, osią-
gającym 40 cm wysokości. Ma rozbudo-
wany ale płytki system korzeniowy. Źle 
reaguje na nadmierne zacienienie, dlatego 
w przypadku użytków zbytnio nawożo-
nych azotem jej konkurencyjność wzglę-
dem innych roślin spada. Gatunek ten ro-
śnie na wszystkich glebach, jednak pre-
feruje stanowiska próchnicze i zasobne 
w wapń. Podatna jest na suszę, co znaczą-
co może ograniczyć jej rozwój przy bra-
ku opadów. 

 
Dzięki wysokiej zawartości białka 

(średnio 23% s.m.) odpowiedniej ilości ma-
kro i mikroelementów oraz witamin wy-
różnia się w porównaniu z innymi gatun-
kami roślin bobowatych. Zaliczana jest do 
roślin pastewnych o najkorzystniejszym 
składzie chemicznych, a także dużej sma-
kowitości i dobrej strawności. Zawartość 
koniczyny białej w paszy zwiększa po-
branie suchej masy, co ma duże znacze-
nie w żywieniu krów mlecznych. Wpro-
wadzenie do runi 20-30% udziału koni-
czyny białej może znacząco poprawić war-
tość pokarmową zielonki, poprzez zwięk-
szenie poziomu białka. 

Źródła:
- Uprawa roślin bobowatych drobnonasien-
nych – CDR w Brwinowie Odział w Pozna-
niu, Poznań 2019

- Znaczenie roślin motylkowatych i ich mie-
szanek z trawami w zmianowaniu i produk-
cji wysokowartościowych pasz – Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepieto-
wie, Szepietowo 2017

- https://www.rynek-rolny.pl
- http://www.portalhodowcy.pl/

W ostatnim okresie wzrasta zainteresowanie uprawą roślin bobowatych drobnonasiennych dostarczających zwierzętom 
trawożernym dobrej jakości paszę objętościową. Wzrastające zainteresowanie uprawą tych roślin wiąże się z ich po-
zytywnym oddziaływaniem na środowisko, zwiększaniem urodzajności gleby, poprawą plonowania roślin następczych 
i zdrowotnością roślin w zmianowaniu.

mgr inż. Sylwia Walesieniuk 
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Przydatność żywieniowa koniczyn
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gospodarstwo Rolne Jaśkowa Dolina
Gospodarstwo rolne pani Teresy Cieślak położone jest w północnym rejonie Polski, powiecie bartoszyckim, gminie 
Górowo Iławeckie. Panuje tu nietypowy mikroklimat charakterystyczny dla „Wzgórz Górowskich” – niska temperatura, 
a suma opadów jest o wiele wyższa niż w pozostałych rejonach Polski.

Sylwia Zubek 
Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Kętrzyn

Od 2006 roku 
rozpoczęła się przy-
goda pani Teresy 
z hodowlą owiec. 
W ramach projektu 
„Rozwój hodowli 
owiec w gospodar-
stwach rolnych gmi-

ny Górowo” Fundacji zagranicznej Heifer 
Projekt International właścicielka otrzy-
mała stado owiec rasy Charollais (Cha-
rollais sheep) i od tego czasu zajmuje się 
ich hodowlą. Obecnie posiada stado za-
rodowo-hodowlane tzw. ojcowskie owiec 
rasy Charollais. W naszym kraju taki sta-
tus posiadają tylko dwa stada. Od roku 
2010 pani Teresa bierze udział w wysta-
wach zwierząt hodowlanych w Olszty-
nie. W swoim gospodarstwie produku-
je mieszanki zbożowe przeznaczone do 
karmienia owiec i drobiu. W okresie ży-
wienia pastwiskowego, owce pobierają 
wyłącznie zielonkę pastwiskową, a po 
powrocie do budynku otrzymują doda-
tek paszy treściwej.

OWCE RaSy ChaROLLaIS

Pochodzenie
Rasa owiec Charollais sheep pocho-

dzi z regionu Charolais w Burgundii. 
W górach Morvan hodowane były owce 
lokalne wykorzystywane do zaopatrze-
nia Paryża w wełnę i mięso. Około ro-

ku 1820, ze względu na kryzys w prze-
myśle, opłacalność produkcji wełny dra-
stycznie spadła. Podjęto próby poprawie-
nia opłacalności produkcji owczarskiej 
poprzez skrzyżowanie lokalnego mery-
nosa z trykami owiec Leicester, pocho-
dzącego z Angli. W wyniku krzyżowania 
tych dwóch ras narodziła się nowa rasa 
nazwana od regionu Charollais. 

Na początku XX wieku rasa ta była 
powszechnie hodowana w Burgundii. 
Ilość owiec rasy Charollais obniżyła się 
drastycznie w wyniku I wojny świato-
wej, co w konsekwencji doprowadziło do 
importu czystej rasy Southdown. Ścisły 
dobór zwierząt Charollais do odbudowy 
rasy oraz ich niezwykłe cechy kulinarne 
pozwoliły powrócić tej rasie około 1950 
roku do czołówki. Nazwa owiec Charol-
lais sheep została w 1963 r. wpisana do 
ksiąg hodowlanych, a od 1974 roku osta-
tecznie uznana.

Opis rasy
Runo jest krótkie i delikatne o kolo-

rze białym z odcieniem beżowym. Weł-
na półotwarta, nie pokrywa nóg i gło-
wy, przez co jest widoczny różowy lub 
szary kolor skóry z mogącymi występo-
wać czarnymi plamkami. W okresie je-
sienno-zimowym w zależności od tem-
peratur skóra głowy może być pokry-
ta krótkimi białymi włoskami. Najbar-
dziej charakterystyczna cecha dla rasy 
to brwi tzw. flesz. Głowa średniej wiel-
kości, średniej długości szyja. Uszy dłu-
gie stojące do przodu. Tułów szeroki 
i długi, głęboka klatka piersiowa i zad, 
dobrze umięśnione, nogi mocne i grube. 
Tryki ważą średnio około 135 kg, owce 
matki 90 kg.

Tryki Ram – są bardzo aktywne i zna-
ne z „pracowitości”, osiągają dojrzałość 
seksualną już od 7 miesiąca życia i są 
chętne do zalotów przez większą część 
roku. Tryki są gotowe do krycia już od 
pierwszych dni stanówki. Większość try-
ków Charollais może pokrywać matki 6 
lub 7 sezonów i wiele z nich uznawane 
jest jako produktywne nawet przez 10 
lat lub więcej. W gospodarstwach i pro-
jektach badawczych zauważono, że try-
ki Charollais pokrywają więcej owiec niż 
tryki innej rasy w tym samym czasie.

Łatwe wykoty – u owiec rasy Cha-
rollais, dzięki budowie szkieletu, wyko-
ty przebiegają łatwo i szybko.

Energiczne jagnięta lamb – jagnięta 
prawie od samego początku stoją prosto 
na nogach, beczą i są gotowe do karmie-
nia. Bezproblemowe urodzenia zapew-
niają, że główną cecha jagniąt tej rasy jest 
hasło „Wstań i idź”. 

Szybki rozwój – tempo wzrostu ja-
gniąt Charollais jest doskonałe. Ich dłu-
gości, szerokie tylne polędwice potwier-
dzają ciężką, dobrze uregulowaną budo-
wę. Pojedyncze jagnięta mogą osiągnąć 
wagę 20 kg w ciągu zaledwie 8 tygodni.

Plenność – rasa ma bardzo silne cechy 
matki. Zdolność rozrodcza matek w mie-
siącu grudniu wyniesie średnio 180% 
i wzrośnie do 210-220% w lutym. Naj-
lepszym okresem stanówki jest przełom 
miesięcy sierpnia i września. Osiem na 
dziesięć jarek osiąga dojrzałość od 7 mie-
siąca życia i daje średnią plenność 130%+. 

Wszystkie te cechy sprawiają, że jest to 
bardzo popularna i cenna rasa do krzy-
żówek w celu poprawy wzrostu i budo-
wy innych ras.
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Owce Charollais są wytrzymałe, do-
brze przystosowane do chowu na wol-
nym powietrzu. Wykoty odbywają się za-
zwyczaj w pierwszych miesiącach roku.

W owczarni są zamontowane kamery, 
a dzięki nim można obserwować, która 
owca zbliża się do wykotu bez potrze-
by ciągłego zachodzenia do owczarni. 
Zdarza się, że przy wykocie trzeba po-
móc. Powody są różne np. wykot pier-
wiastki lub złe ułożenie płodu. Ze wzglę-

du na charakterystyczną dla tej rasy ły-
sinę, głowy narodzonych jagniąt bardzo 
szybko tracą ciepłotę ciała, aby uniknąć 
zapadnięcia w hipotermię, są one wy-
cierane ręcznikami, a następnie podsta-
wiane do strzyka. Tak „zabezpieczone” 
na najbliższy czas jagnięta są zostawia-
ne pod opieką ich matek w specjalnych 
kojcach tzw. porodówkach, gdzie matka 
oraz narodzone jagnięta mają prywat-
ność. Po pewnym czasie, który zależny 
jest od kondycji matki i jej jagniąt, owce 
wraz z młodymi łączone są w większe 
kwatery. Podział całego stada na takie 
kwatery pozwala na lepszą obserwację 
oraz łatwiejsze złapanie matki lub ja-
gnięcia w celu wykonania zabiegów pie-
lęgnacyjnych.

Owce karmione są sianem oraz zbo-
żem własnej produkcji, a jagnięta dodat-
kowo pojone są mlekiem. W miesiącach 
letnich stado przebywa na pastwiskach.

Mięso jagnięce czy baranie pozyska-
ne z tej rasy posiada niezwykłe walory 
kulinarne. Śmiało można określić to mię-
so mianem mięsa „z najwyższej półki” 
zarówno na gorąco jak i na zimno. Jest 
to jedno z najzdrowszych mięs. Jagnięci-
na jest mięsem delikatnym, posiada wy-
sokie walory odżywcze, ma dobrą przy-
swajalność i jest lekkostrawna. W jagnię-
cinie znajdziemy sporo cennego białka 
oraz minerały np. potas, żelazo, magnez, 
witaminy z grupy B, A i C. Wyjątkowe 
właściwości zdrowotne i smakowe mię-
sa jagnięcego wynikają z faktu, iż są wy-
pasane na wolnym powietrzu, będących 
terenami czystymi ekologicznie. Warto 
promować konsumpcję mięsa jagnięce-
go, gdyż jego spożywanie może przynieść 
wiele korzyści konsumentom.
Źródła:

- http://teresacieslak.pl/jaskowa-dolina/
- http://charollais.pl/o-mnie/

Rzymskie akwedukty w Polsce?C
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Tak, znajdziemy je na Mazurach. Mniejsze, ukryte 
w Puszczy Rominckiej, wiadukty nieczynnej linii kolejo-
wej i najbardziej znany i przypominający akwedukt rzym-
ski, w Stańczykach w powiecie gołdapskim. Stańczyki, 
to wieś w gminie Dubeninki. Zachowane tutaj dwa rów-
noległe wiadukty, wybudowane w latach 1907-1923 na-
leżą do najbardziej rozpoznawalnych budowli w Polsce. 
Są najwyższe, mają pięć przęseł, 180 metrów długo-
ści i 36 metrów wysokości (niektóre źródła podają na-
wet liczby 38 i 200). Mimo swoich rozmiarów i żelazo-
betonu, ich konstrukcja jest lekka i smukła. Fasady mo-
stów zdobione są ażurowymi balustradami oraz wyku-
szowato wysuniętymi balkonami usytuowanymi na każ-

dym z filarów. Taką formę i charakterystyczny rzymski 
styl zdobień tworzyły ręce architektów włoskich. Pod mo-
stami przepływa niewielka rzeka Błędzianka, która pły-
nie w potężnej rynnie polodowcowej. Do mostów prowa-
dzi niezwykła aleja wysadzana jarząbami szwedzkimi, 
posadzonymi na początku XX wieku, która jest uznana 
za pomnik przyrody.

Wiadukt w Stańczykach był częścią linii kolejowej pro-
wadzącej aż do Królewca. Linia kolejowa biegła w tere-
nie mocno pagórkowatym, przecinała głębokie jary rzek, 
dlatego też plany jej budowy przewidziały wiadukty. Mo-
sty budowano parami po to, aby na wypadek zniszczenia 
jednego, czynny był drugi. Jeden z nich, północny, budo-
wano w latach 1912-1914, a drugi południowy, po pierw-
szej wojnie światowej w latach 1923-1926. Nigdy nie prze-
jechał po nim pociąg, ponieważ budowy nie dokończono, 
a tory położono tylko na jednym moście, północnym. Most 
północny dobrze spełniał swoją funkcję prawie do końca 
1944 roku. Tuż po wojnie linia straciła na znaczeniu i zo-
stała stopniowo zdewastowana. Mosty w Stańczykach 
wpisano do rejestru zabytków nieruchomych wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego.

Mosty w Stańczykach są, oprócz walorów przyrodni-
czych, dużą atrakcją Puszczy Rominckiej. Warto je zo-
baczyć, gdyż stan techniczny pogarsza się i wkrótce mo-
gą dokonać swego żywota. Przy okazji można zobaczyć 
wszystkie osobliwości Rominckiego Parku Krajobrazowe-
go, o których napiszemy w następnym numerze.

mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
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Z roku na rok zmniejsza się liczba wypadków przy pracy rolniczej. Aby było ich jeszcze mniej, warto upowszechniać 
wiedzę o występujących w pracy zagrożeniach i sposobach ich minimalizowania. Artykuł poświęcony jest zasadom 
bezpiecznej i higienicznej pracy ze zwierzętami.

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

Zwierzęta w gospodarstwie – zagrożenia 
i zasady bezpiecznej pracy ze zwierzętami

Zagrożenia dla człowieka
wynikające z obecności zwierząt

w gospodarstwie
Zagrożenia związane są z rodzajem prac 

wykonywanych przy obsłudze zwierząt, tj. 
karmienie, pojenie, dojenie, rozród, wymia-
na ściółki, zabiegi pielęgnacyjno-weteryna-
ryjne, transport. Człowiek może doświad-

czyć uderzenia, przygniecenia, bądź pogryzienia przez zwie-
rzę. W roku 2019 ta grupa wypadków w rolnictwie była drugą 
spośród najczęściej występujących, po grupie „upadek osób”.

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

Zasady bezpiecznej pracy ze zwierzętami
Ze zwierzętami powinny pracować wyłącznie osoby dorosłe, 

zdrowe, trzeźwe. Powinny być to osoby opanowane i cierpli-
we. Do zwierząt nigdy nie należy podchodzić znienacka – na-
leży wcześniej uprzedzić zwierzę swoim głosem, by zwierzę nie 
odebrało naszego pojawienia się jako sytuacji niebezpiecznej. 
Pod żadnym pozorem nie wolno zbliżać się do dużych zwie-
rząt od strony zadu. Gdy chcemy stanąć za zwierzęciem, trzeba 
przeciągnąć dłonią wzdłuż jego boku, od szyi w kierunku za-
du. Osoby na co dzień zajmujące się zwierzętami nie powinny 
wykonywać na nich bolesnych zabiegów weterynaryjnych. Po 
takim zdarzeniu zwierzę będzie kojarzyć obecność danej oso-
by z bólem, co może wywołać u niego zachowania agresywne. 

Zabiegi pielęgnacyjne (korekcja racic, korekcja 
kopyt, strzyżenie, piłowanie rogów), hodowlane lub 

weterynaryjne na bydle, jeleniowatych, kozłach i trykach 
powinno wykonywać się w specjalnych poskromach 

ograniczających gwałtowne ruchy zwierzęcia. Zwierzętom 
niespokojnym oczy zakrywa się specjalnym kapturem.

Poskrom dla bydła 

Wpływ na zachowanie zwierząt mają również warunki ich 
utrzymywania. Hodowca jest zobowiązany zapewnić zwierzę-
tom dobrostan, czyli takie warunki, które nie pozbawią zwie-
rzęcia komfortu behawioralnego. Niezbędne zatem jest, aby 
pomieszczenia inwentarskie były na tyle duże, by zapewnia-
ły zwierzętom wygodny wypoczynek i swobodny dostęp do 
paszy i wody. Istotna jest właściwa wentylacja pozwalająca 
na wymianę powietrza w budynku oraz czystość pomiesz-
czeń inwentarskich. Niedopuszczalne jest utrzymywanie za-
grzybienia na ścianach czy sufitach. Należy systematycznie 
zwalczać gryzonie, owady i szkodliwe mikroorganizmy, któ-
rych obecność i działania są szczególnie uciążliwe dla zwie-
rząt. Uważa się, że w pomieszczeniach inwentarskich natęże-
nie dźwięków nie powinno przekraczać 70 dB. W budynku 
powinna znajdować się izolatka dla zwierząt chorych lub agre-
sywnych. Dla pierwszych będzie ona odpowiednim schronie-
niem przed pozostałymi zwierzętami do czasu odzyskania 
zdrowia, dla drugich – miejscem, w którym nie będą zagra-
żać pozostałym osobnikom.

W pomieszczeniach inwentarskich ponadto:
n powierzchnia podłogi korytarza powinna być nienasiąkli-

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

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

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

n drzwi powinny być otwierane na zewnątrz.

Pamiętajmy!!!
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania

cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

(Dz. U. z 2020 r., poz. 638)

Zwierzęta powinny być prowadzone z zastosowaniem moc-
nego uwiązu. Wyprowadzane ogiery – ogłowie wędzidłowe lub 
kolec, klacze – kantar lub ogłowie wędzidłowe. Knury i lochy 
wyprowadza się w specjalnej klatce na kółkach. Buhaje po-
wyżej 12 miesiąca życia powinny być prowadzone za pomocą 
metalowego drążka o długości ok. 1,5 m przymocowanego do 
pierścienia nosowego (drążek powinien być zapięty do pierście-
nia w czasie przebywania buhaja w boksie); buhaje poniżej 12 
miesiąca życia powinny być prowadzone na uwiązie, w obec-
ności drugiej osoby. Boksy powinny być skonstruowane w ta-
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ki sposób, aby karmienie zwierząt i zakładanie uwiązów mo-
gło odbywać się bez konieczności wchodzenia do nich, a drzwi 
otwierały się na zewnątrz. W przypadku utrzymywania trzo-
dy chlewnej boksy powinny umożliwiać:
n karmienie zwierząt spoza boksu,
n odgrodzenie prosiąt od maciory bez konieczności wchodze-

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

nia ze strony zwierzęcia.

Za zwierzęta niebezpieczne uznaje się: buhaje, ogiery, 
knury, tryki, kozły, konie kopiące i gryzące,

lochy z prosiętami, strusie, jeleniowate.

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

Przepędzanie stada bydła, koni, owiec lub kóz liczącego 
powyżej 20 sztuk powinno być nadzorowane przez co naj-
mniej dwie osoby. W przypadku zastosowania ogrodzenia 
elektrycznego pastwisk czy wybiegów dla zwierząt powin-
no ono być oznakowane tablicami ostrzegawczymi. Wyso-
kość ogrodzenia powinna być dostosowana do gatunku zwie-
rząt, aby w ten sposób zapobiec uciekaniu zwierząt. Niedo-
puszczalny jest wypas buhajów nieuwiązanych oraz w po-
bliżu krów, z wyjątkiem utrzymywania tych zwierząt w sys-
temie otwartym. 

Szczególną uwagę powinniśmy skupić na zapewnieniu 
bezpieczeństwa dzieciom. Dlatego konieczne jest 
oddzielenie części mieszkalnej od miejsca pracy. 

Unikniemy wówczas wielu ryzyk, np.: poturbowania lub 
pogryzienia przez zwierzę, czy wtargnięcia dziecka pod 
koła maszyny. Dzieci powinny mieć wyznaczone miejsce 

zabaw z dala od budynków gospodarczych, maszyn 
oraz szlaków przepędu zwierząt. Należy wytłumaczyć 

dzieciom jak wezwać pomoc w razie wypadku.

Obsługując owce należy przestrzegać następujących zasad:
n tak urządzić kojce, aby owce czuły się w nich swobodnie,
n umieścić kojce na pochyłym podłożu w celu lepszego drenażu,
n unikać śliskich powierzchni,
n zapewnić jak najmniejsze zapylenie powietrza,
n strzyżenie przy użyciu sprzętu elektrycznego wykonywać 

na suchym podeście,
n osoby „łapiące” jagnięta powinny nosić rękawice ochronne,
n do unieruchamiania jagniąt używać kołyski,
n nożyce, noże i zaciski do uszu należy sterylizować, a wyko-

nując przy ich pomocy zabiegi trzeba zapewnić przestrze-
ganie higieny.

Przeglądu uli powinno dokonywać się w dni pogodne, w go-
dzinach przedpołudniowych, w porze najliczniejszego oblotu 

pszczół używając odzieży ochronnej (kapelusz z siatką, szczelny 
kombinezon, buty przylegające do spodni kombinezonu) i podku-
rzacza. Nie należy wykonywać gwałtowanych ruchów oraz silnie 
podkurzać, gdyż są to czynności szczególnie drażniące pszczoły. 

Odzież ochronna do pracy z pszczołami

Akcja prewencyjna, prowadzona przez 
KRUS od 2015 roku, pod hasłem: „Dobrze 
traktujesz – mniej ryzykujesz” ukazuje 
m.in. dobre praktyki przyczyniające się 
do eliminacji zagrożeń występujących 

podczas obsługi zwierząt gospodarskich.

Zasady zachowania higieny podczas pracy ze zwierzętami
Pracownikom wykonującym pracę ze zwierzętami należy 

zapewnić:
n kryte buty, przewiewną i szczelną odzież ochronną, nakry-

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

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

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

Dbanie o higienę osobistą – zawsze należy umyć ręce przed 
i po pracy, a także przed jedzeniem czy piciem. Należy uni-
kać dotykania twarzy, oczu i ust nieumytymi rękoma. Nigdy 
nie należy używać do celów spożywczych naczyń, które kie-
dykolwiek były używane do karmienia zwierząt. Zachowu-
jąc podstawowe zasady higieny zwiększa się szansę na nieza-
chorowanie na choroby odzwierzęce. Do pracy ze zwierzęta-
mi chorymi zawsze należy używać rękawic, butów gumowych 
i masek ochronnych. 

Na zapleczu pomieszczeń inwentarskich powinna znajdo-
wać się apteczka spełniająca wymagania określone przepisami 
prawa dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy.

|
Pracujący ze zwierzętami a poszkodowani w wyniku 
ugryzienia, poturbowania przez zwierzę lub zranieni 
przedmiotem zanieczyszczonym odchodami, wydalinami, 
wydzielinami, płynami ustrojowymi lub ziemią powinni 
niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską. 

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1692).

DOBRZE TRAKTUJESZ

M N I E J  R Y Z Y K U J E S Z
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APLIKACJA 
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

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

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

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

organizowanych przez WMODR,
 zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia 

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

 będziesz miał dostęp do najświeższych informacji 
z branży rolniczej,

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

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

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z TWOIM DORADCĄ WMODR

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

Aplikację można również pobrać wpisując w przeglądarce 
telefonu adres internetowy: aplikacja.wmodr.pl
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Żywność wolna od gMO. Jak ją rozpoznać?
Organizm zmodyfikowany genetycznie tzw. GMO oznacza organizm, z wyjątkiem istoty ludzkiej, w którym materiał 
genetyczny został zmieniony metodami inżynierii genetycznej, tj. w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych 
takich jak np. krzyżowanie i/lub naturalna rekombinacja w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych.

dr Sylwia Ciągło-Androsiuk 
Główny Specjalista Wydziału Kontroli

Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

Wykorzystanie nowoczesnych technik 
biotechnologicznych, w tym inżynierii ge-
netycznej, pozwala na przenoszenie pożą-
danych genów z jednego organizmu do 
drugiego, również pomiędzy blisko ze so-
bą niespokrewnionymi gatunkami. Obec-
ność w przyrodzie genetycznie zmodyfi-
kowanych organizmów sprawia, iż mo-
gą one stanowić żywność bądź być wy-
korzystywane w jej produkcji. 

Prawo żywnościowe obowiązujące 
w Unii Europejskiej ma zabezpieczyć 
swobodny przepływ bezpiecznej żyw-
ności a także zapewnić wysoki poziom 
ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz 
interesów konsumenta. Tak więc żyw-
ność genetycznie zmodyfikowana, tj. 
żywność składająca się, zawierająca lub 
wyprodukowana z GMO nie może: wy-
wierać szkodliwych skutków dla zdrowia 
ludzi, zwierząt lub środowiska natural-
nego, wprowadzać konsumenta w błąd 
oraz różnić się pod względem wartości 
odżywczej od swojego konwencjonalne-
go odpowiednika, tzn. niezmodyfikowa-
nego genetycznie produktu spożywcze-
go. GMO nie może zostać wprowadzo-
ne do obrotu na terenie krajów Unii Eu-
ropejskiej jako żywność lub do użytku 
spożywczego bez uzyskania zgody Ko-
misji Europejskiej. Obecnie na terenie UE 
w obrocie może znajdować się wyłącz-
nie genetycznie zmodyfikowana baweł-
na, kukurydza, rzepak, soja i buraki cu-
krowe. Wymienione zmodyfikowane ge-
netycznie rośliny są dopuszczone do pro-
dukcji żywności. 

W przypadku gdy producent decyduje 
się wprowadzać do obrotu żywność ge-
netycznie zmodyfikowaną winien ją od-
powiednio oznakować. Zgodnie z art. 
13 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 na 
etykiecie tego typu środka spożywczego 
powinna być zamieszczona jedna z na-
stępujących informacji:
n „genetycznie zmodyfikowany”,
n „wyprodukowany z genetycznie zmo-

dyfikowanego (nazwa składnika)”,
n „zawiera genetycznie zmodyfikowany 

(nazwa organizmu)”,

n „zawiera (nazwa składnika) wyprodu-
kowany z genetycznie zmodyfikowa-
nego (nazwa organizmu)”.

Wspomniane informacje umieszcza 
się w wykazie składników obok odpo-
wiedniego składnika lub jeśli w odnie-
sieniu do danego produktu nie ma obo-
wiązku umieszczania wykazu składni-
ków w innym miejscu na etykiecie. In-
formacja o obecności w produkcie GMO 
powinna być również dostępna dla kon-
sumenta w przypadku oferowania żyw-
ności w miejscach zbiorowego żywie-
nia (np. restauracjach, szpitalach, sto-
łówkach itp.), produktu nieopakowane-
go lub pakowanego na życzenie kon-
sumenta w miejscu sprzedaży. Nie ma 
konieczności umieszczania w oznako-
waniu środków spożywczych informa-
cji o obecności w nich genetycznie zmo-
dyfikowanych organizmów jeśli zawie-
rają, składają się lub zostały wyprodu-
kowane z GMO na poziomie nie więk-
szym niż 0,9% składników pod warun-
kiem, że obecność ta jest niezamierzona 
lub nieunikniona technicznie.

Obecnie obowiązujące przepisy praw-
ne nakładają na producenta obowiązek 
umieszczania w oznakowaniu środków 
spożywczych informacji jedynie w przy-
padku obecności w środkach spożyw-
czych genetycznie zmodyfikowanych or-
ganizmów. Wszelkie informacje odnoszą-
ce się do braku w produktach spożyw-
czych genetycznie zmodyfikowanych or-
ganizmów umieszczane są w oznakowa-
niu dobrowolnie. 

Aby ujednolicić zasady umieszcza-
nia w oznakowaniu tego typu infor-
macji koniecznym okazało się wpro-
wadzenie przepisów prawnych usta-
nawiających jednoznaczne i przejrzy-
ste wymagania dla tzw. żywności wol-
nej od GMO. 1 stycznia 2020 roku we-
szła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 
2019 r. o oznakowaniu produktów wytwo-
rzonych bez wykorzystania organizmów ge-
netycznie modyfikowanych jako wolnych od 
tych organizmów zawierająca wymagania, 

które winny spełnić produkty, które są 
oznakowane jako nie zawierające gene-
tycznie zmodyfikowanych organizmów. 
Od 1 stycznia 2020 roku producent chcąc 
wyróżnić produkt jako wolny od GMO 
może to zrobić umieszczając w oznako-
waniu znaki graficzne opisane w rozpo-
rządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie 
znaków graficznych, które stosuje się w celu 
oznakowania żywności oraz pasz jako wol-
nych od organizmów modyfikowanych ge-
netycznie oraz towarzyszące im wyraże-
nia tj. „bez GMO” lub „wyprodukowano 
bez stosowania GMO”. Określenie „bez 
GMO” może zostać umieszczone w ozna-
kowaniu żywności pochodzenia roślin-
nego jedno i wieloskładnikowej nie za-
wierającej produktów pochodzenia zwie-
rzęcego oraz pasz, natomiast sformuło-
wanie „wyprodukowano bez stosowania 
GMO” może być wykorzystane w przy-
padku żywności pochodzenia zwierzęce-
go lub takiej, w której składzie znajdują 
się produkty pochodzenia zwierzęcego. 

W odniesieniu do żywności pocho-
dzenia roślinnego umieszczenie w ozna-
kowaniu dobrowolnej informacji „bez 
GMO” możliwe jest jedynie jeżeli nie za-
wiera ona, nie składa się oraz nie została 
wyprodukowana z GMO. Ustawodawca 
dopuszcza oznakowanie takiej żywno-
ści jako wolnej od GMO jeśli zawiera nie 
więcej niż 0,1% modyfikacji genetycz-
nej charakterystycznej dla danego GMO 
wpisanego do wspólnotowego rejestru 
genetycznie zmodyfikowanej żywności 
oraz pasz pod warunkiem, że jej obec-
ność w tym produkcie była przypadko-
wa i nieunikniona technologicznie. Na-
leży jednak pamiętać, że zgodnie z art. 
7 rozporządzenia 1169/2011 informacje 
o produkcie nie mogą wprowadzać kon-
sumenta w błąd poprzez sugerowanie, 
że posiada on szczególne właściwości 
podczas gdy w rzeczywistości wszyst-
kie podobne środki spożywcze mają ta-
kie same właściwości. Tak więc infor-
macje o braku obecności GMO w pro-
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dukcie w całości pochodzenia roślin-
nego można umieścić jedynie na środ-
kach spożywczych, w których składzie 
znajdują się rośliny, dla których istnie-
ją odpowiedniki w postaci genetycznie 
zmodyfikowanych organizmów wpisa-
ne do wspólnotowego rejestru genetycz-
nie zmodyfikowanej żywności i paszy 
prowadzonego przez Komisję Europej-
ską. Mając to na uwadze, obecnie in-
formację taką można umieścić w ozna-
kowaniu produktów pochodzenia ro-
ślinnego zawierających, składających się 
z lub wyprodukowanych z kukurydzy, 
rzepaku, soi lub buraków cukrowych, 
tj. roślin, których odpowiedniki mody-
fikowane genetycznie mogą znaleźć się 
w obrocie na rynku UE.

Wyróżnienie żywności pochodze-
nia zwierzęcego, dobrowolną informacją 
„wyprodukowano bez stosowania GMO” 
możliwe jest, jeżeli została ona pozyska-
na ze zwierząt lub od zwierząt w ży-
wieniu, których w okresie karencji po-
przedzającym jej pozyskanie, nie były 
stosowane pasze zawierające, składające 
się lub wyprodukowane z organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie. Zapro-
ponowane przez ustawodawcę określe-
nie jednoznacznie wskazuje konsumen-
towi, iż w przypadku żywności pocho-
dzenia zwierzęcego takiej jak jaja, mię-
so czy mleko to proces żywienia zwie-
rząt decyduje o wyróżnianiu jej jako wol-
nej od GMO. 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. 
o oznakowaniu produktów wytworzonych 
bez wykorzystania organizmów genetycznie 
modyfikowanych jako wolnych od tych orga-
nizmów nakłada na przedsiębiorcę obo-
wiązek prowadzenia i przechowywania 
dokumentacji dotyczącej charakteru i ro-
dzaju paszy, którą karmione są zwierzęta. 
Dokumentacja ta powinna być tak pro-
wadzona, aby umożliwić potwierdzenie 
spełnienia warunku odnoszącego się do 
żywienia zwierząt, z których pozyska-
no żywność, paszą wolną od GMO. Dłu-
gość okresu karencji, w odniesieniu do 
określonych gatunków lub grup techno-
logicznych zwierząt, poprzedzający pozy-
skanie z tych zwierząt lub od tych zwie-
rząt określonych produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do oznako-
wania jako wolne od GMO, w których nie 
stosuje się genetycznie zmodyfikowanych 
pasz zostały określone w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
27 stycznia 2020 r. w sprawie długości okre-
sów karencji poprzedzających pozyskanie ze 

zwierząt lub od zwierząt produktów pocho-
dzenia zwierzęcego przeznaczonych do ozna-
kowania jako wolne od organizmów genetycz-
nie zmodyfikowanych, w których nie stosuje 
się genetycznie zmodyfikowanych pasz. 

Producenci mają możliwość wyróż-
niania dobrowolną informacją „bez 
GMO” lub „wyprodukowane bez stoso-
wania GMO” zarówno produktów nie-
przetworzonych np. świeżego mięsa, jaj 
jak i przetworzonych np. wędlin, serów, 
kukurydzy konserwowej, mąki kukury-
dzianej itp. Określenia te można umiesz-
czać w oznakowaniu żywności jedno-
składnikowej jak i wieloskładnikowej. 
Należy jednak pamiętać, iż w odniesie-
niu do żywności wieloskładnikowej pro-
ducent może w oznakowaniu umieścić 
stosowne wyrażenie wskazujące, iż jest 
to produkt wolny od GMO tylko jeśli 
wszystkie jego składniki nie zawierają, 
nie składają się oraz nie zostały wypro-
dukowane z GMO. Ponadto składniki bę-
dące produktami pochodzenia roślinne-
go lub zwierzęcego spełniające warunki 
wymagane do oznaczenia ich jako wol-
ne od GMO muszą stanowić co najmniej 
50% łącznej masy wszystkich składników 
w chwili ich użycia do wyprodukowania 
tej żywności, nie licząc masy wody użytej 
jako składnika do jej produkcji. W przy-
padku żywności wieloskładnikowej nie-
zależnie od umieszczonego na etykiecie 
znaku graficznego wskazującego, iż jest 
ona wolna od GMO, stosowne wyrażenie 
tj. „bez GMO” lub „wyprodukowane bez 
stosowania GMO”, powinno się również 
znaleźć w wykazie składników w odnie-
sieniu do poszczególnych jej składników 
spełniających wymagania uprawniające 
do ich użycia. Należy jednak pamiętać, 
iż w odniesieniu do produktów spożyw-
czych, które w swoim składzie zawierają 
zarówno składniki pochodzenia zwierzę-
cego jak i roślinnego możliwe jest użycie 
jedynie sformułowania „wyprodukowa-
ne bez stosowania GMO”. 

Przepisy prawa dają również produ-
centom możliwość stosowania określeń 
„bez GMO” lub „wyprodukowane bez 
stosowania GMO” w oznakowaniu żyw-
ności wieloskładnikowej niespełniają-
cej wymagań zawartych w przepisach, 
uprawniających do oznakowania jej ja-
ko wolnej od GMO, w odniesieniu do jej 
pojedynczych składników, które mogły-
by być tak oznakowane. W takim przy-
padku stosowna informacja wskazując, iż 
mamy do czynienia ze składnikiem wol-

nym od GMO winna znaleźć sie w wy-
kazie składników w odniesieniu do tego 
konkretnego składnika.

Ustawodawca przewidział również 
pewne odstępstwa w zakresie umiesz-
czania na etykiecie żywności dobrowol-
nych informacji „bez GMO” lub „wypro-
dukowane bez stosowania GMO” zwią-
zane z koniecznością stosowania u zwie-
rząt weterynaryjnych środków leczni-
czych wytworzonych z GMO lub za ich 
pomocą, obecnością w paszy materia-
łów paszowych, dodatków paszowych 
lub pomocy przetwórczych wytworzo-
nych z GMO lub za ich pomocą o ile nie 
są dostępne w innej formie. Określenia 
te mogą znaleźć się także w oznakowa-
niu środków spożywczych zawierających 
w swoim składzie dodatki do żywności 
lub substancje pomocnicze w przetwór-
stwie wytworzone z GMO lub za ich po-
mocą, środki aromatyzujące lub enzymy 
spożywcze pod warunkiem iż są niedo-
stępne w innej formie.

Podmioty działające na rynku spo-
żywczym, mają obowiązek monitoro-
wania produktu w łańcuchu żywnościo-
wym w myśl zasady „krok wstecz, krok 
w przód”. Co za tym idzie muszą umieć 
zidentyfikować, które surowce zostały 
wykorzystywane do produkcji określo-
nego środka spożywczego, producentów 
i dostawców tych surowców, a także od-
biorców produktów, które wprowadza-
ją do obrotu. Dotyczy to również pro-
duktów wyróżnionych jako wolne od 
GMO. Producent został zobowiązany do 
posiadania dokumentacji pozwalającej 
na weryfikację, czy środki spożywcze 
opatrzone dobrowolną informacją „bez 
GMO” lub „wyprodukowane bez stoso-
wania GMO” spełniają warunki określo-
ne w przepisach.

Przepisy ustawy nie mają zastosowa-
nia do żywności wyprodukowanej lub 
wprowadzonej do obrotu w innym pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej, 
która została oznakowana zgodnie z obo-
wiązującym w tym zakresie prawem tego 
państwa oraz żywności wyprodukowa-
nej w państwie członkowskim Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), będącym stroną umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym lub 
żywności wyprodukowanej lub wpro-
wadzonej do obrotu w Republice Turcji 
zgodnie z prawem tych państw w zakre-
sie, w jakim korzystają ze swobody prze-
pływu towarów na podstawie umów za-
wartych z Unią Europejską.
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Spis rolny zgodnie z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 2020 (Dz.U. 2019, poz. 28) zostanie 
przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Obecnie 
trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu.

mgr inż. Marek Morze 
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego

Powszechny spis rolny 2020 r.

Powszechny spis rolny zostanie prze-
prowadzany wyłącznie w wersji elektro-
nicznej, tj. z wykorzystaniem oprogramo-
wania dedykowanego do przeprowadze-
nia spisu. Formularz elektroniczny będzie 
prowadził respondenta, rachmistrza od-
powiednimi „ścieżkami”, wyliczał sumy 
i różnice, automatycznie przenosił dane 
liczbowe oraz umożliwiał kontrolę logicz-
no-rachunkową i zakresową zapisów.

Dane zbierane od respondenta zosta-
ną ujęte w 11 działach: 
I.  Użytkowanie gruntów.
II.  Powierzchnia zasiewów i inna. 
III.  Zwierzęta gospodarskie.
IV.  Nawożenie.
V.  Ochrona roślin.
VI. Budynki gospodarskie.
VII. Maszyny i urządzenia rolnicze.
VIII. Działalność gospodarcza.
IX.  Struktura dochodów.
X.  Aktywność ekonomiczna.
XI.  Chów i hodowla ryb.

Dniem referencyjnym spisu jest 1 
czerwca 2020 r. Należy jednak zaznaczyć, 
że część danych, ze względu na ich spe-
cyfikę, dotyczy okresu ostatnich 12 mie-
sięcy, kończącego się w dniu referencyj-
nym badania, tj. od 2 czerwca 2019 r. do 
1 czerwca 2020 r. włącznie. W dziale Ak-
tywność ekonomiczna, w części dotyczą-
cej aktywności bieżącej, okresem referen-
cyjnym jest dodatkowo tydzień kończący 
się w dniu referencyjnym badania, tj. od 
26 maja do 1 czerwca 2020 r.

INfORMaCJE DOTyCZąCE STaNU
W DNIU 1 CZERWCa 2020 R.

Użytkowanie gruntów

Zebrane zostaną dane odnoszące się 
tylko do powierzchni użytkowanej przez 
gospodarstwo w dniu referencyjnym, we-
dług poszczególnych rodzajów gruntów:
n użytków rolnych utrzymywanych 

w dobrej kulturze rolnej (zasiewów, 
łąk, pastwisk trwałych, sadów i in-
nych upraw trwałych – rozwijana Li-
sta upraw trwałych, ogrodów przydo-
mowych, gruntów ugorowanych);

n użytków rolnych pozostałych, tj. wyłą-
czonych z produkcji ze względów eko-
nomicznych, społecznych lub innych. 
Grunty te znajdują się jednak w kon-
dycji pozwalającej, w razie zmiany de-
cyzji co do ich przyszłego użytkowa-
nia, na ich szybkie przywrócenie do 
produkcji rolniczej, przy wykorzysta-
niu zasobów dostępnych w gospodar-
stwie rolnym;

n lasów i gruntów leśnych, łącznie 
z plantacjami drzew i krzewów o krót-
kiej rotacji przeznaczonych głównie 
na cele energetyczne – niezależnie od 
rodzaju gruntów na jakich zostały za-
łożone;

n pozostałych gruntów, będących pod 
zabudowaniami, podwórzami, placa-
mi, ogrodami ozdobnymi, parkami, 
wodami śródlądowymi, rowami me-
lioracyjnymi, porośniętych wikliną 
w stanie naturalnym, terenów bagien-
nych, torfowisk, żwirowni, nieużyt-
ków (w tym gruntów zadrzewionych 
i zakrzaczonych), przeznaczonych dla 
rekreacji itp. Do pozostałych gruntów 
należy zaliczyć także powierzchnię 
gruntów rolnych nie użytkowanych 
rolniczo, jeżeli grunty te nie powró-
cą już do użytkowania rolniczego np. 
grunty rolne przeznaczone pod budo-
wę drogi itp. 
Dodatkowo powierzchnia użytków 

rolnych utrzymywanych w dobrej kul-
turze zostanie opisana w podziale na for-
my własności (tytuł władania):
n własne – łącznie ze współwłasno-

ścią małżeńską oraz współwłasnością 
członków gospodarstwa domowego;

n dzierżawione od innych osób, na pod-
stawie umowy pisemnej, ustnej lub 
bezumownie; 

n użytkowane wspólnie – grunty użyt-
kowane przez właściciela gruntów 
i wspólników w części przynależnej 
użytkownikowi, użytkowane z tytu-
łu zajmowania określonego stanowi-
ska (leśniczy, ksiądz, nauczyciel, itp.), 
a także użytkowane przez gospodar-
stwo grunty należące do gospodarstw 
opuszczonych. Nie obejmuje gminnych 
wspólnot gruntowych.

Powierzchnia zasiewów i inna

Powierzchnia w gruncie lub pod osło-
nami (w szklarniach, tunelach wysokich – 
minimum 1,5 m w szczycie lub inspektach): 
n kwiatów i roślin ozdobnych uprawianych 

na cele ozdobne lub rozsady/nasiona;
n ziół i przypraw uprawianych na cele 

konsumpcyjne lub rozsady/nasiona;
n pozostałych upraw rolnych i ogrod-

niczych z podziałem na poszczegól-
ne gatunki, formy jare i ozime, prze-
znaczenie – rozwijana Lista upraw. Do 
powierzchni zasiewów należy zaliczyć 
również powierzchnię, która była za-
planowana i obsiana/obsadzona po 1 
czerwca 2020 r., pod zbiór w bieżącym 
roku (np. późnych odmian warzyw). 
Nie należy ujmować tu upraw przezna-
czonych na przyoranie – grunty ugo-
rowane z roślinami uprawianymi jako 
plon główny.
Dla powierzchni warzyw, truskawek 

i poziomek gruntowych zostanie dodat-
kowo ustalona powierzchnia uprawy 
w płodozmianie z uprawami rolnymi lub 
ogrodniczymi.

W podanej powierzchni upraw jedno-
rocznych i wieloletnich zostanie wyod-
rębniona ogólna powierzchnia, która zo-
stała przeznaczona na cele energetyczne.

 

Zwierzęta gospodarskie

Badaniem objęte zostaną zwierzęta, 
które znajdowały się w gospodarstwie 
rolnym oraz zwierzęta wysłane na wy-
pas na gruntach nie stanowiących go-
spodarstw rolnych (np. redyki), będą-
ce własnością użytkownika gospodar-
stwa rolnego lub członków jego gospo-
darstwa domowego, jak również zwie-
rzęta przetrzymywane czasowo lub sta-
le w gospodarstwie, tj. przyjęte na wy-
chów, opas, tucz (np. umowy kontrak-
tacyjne dla świń), przechowywanie (np. 
hotele dla koni) itp. Wyjątek stanowią 
pnie pszczele (ule), które będą spisane 
u ich właściciela niezależnie od miejsca 
gdzie się znajdowały. 

Spisem pogłowia zostaną objęte nastę-
pujące gatunki zwierząt gospodarskich: 
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n bydło (bydło domowe oraz bawoły, bizo-
ny i ich krzyżówki z bydłem domowym); 

n świnie; 
n owce; 
n kozy; 
n drób (kury, indyki, kaczki, gęsi, strusie, 

perliczki, przepiórki, gołębie, bażanty 
i inne gatunki, ale bez ptactwa utrzy-
mywanego do celów łowieckich); 

n konie (rzeźne, robocze, użytkowane re-
kreacyjnie i pozostałe koniowate – ku-
ce, osły, muły, osłomuły); 

n króliki utrzymywane na mięso; 
n zwierzęta futerkowe (lisy, norki, nutrie, 

tchórzofretki, szynszyle, króliki na fu-
tra i inne futerkowe); 

n pnie pszczele zasiedlone rodzinami 
pszczelimi; 

n inne zwierzęta utrzymywane w gospo-
darstwie rolnym dla produkcji mięsa 
(jelenie, daniele, sarny, łosie, renifery, 
dziki, świniodziki itp.). 
Zostaną uwzględnione: wiek, płeć, wa-

ga oraz niektóre cechy produkcyjno-użyt-
kowe zwierząt gospodarskich. 

W przypadku bydła, świń i kur niosek 
zebrane zostaną także informacje o sposo-
bie ich utrzymywania:
n dla bydła – liczba stanowisk w obo-

rach: ściołowych i bezściołowych, uwię-
ziowych i wolnostanowiskowych, uży-
wanych wybiegach poza budynkiem. 
Dodatkowo informacje o wypasie (je-
śli trwał dłużej niż 2 godziny dziennie) 
oraz liczbie zwierząt przebywających ca-
ły rok poza budynkiem inwentarskim;

n dla świń – liczba stanowisk w chlew-
niach: z podłogą rusztową, częściowo 
rusztową, litą z płytką ściółką, z głęboką 
ściółką, innego typu, używanych wy-
biegach poza budynkiem. Dodatkowo 
informacja o liczbie zwierząt stale prze-
bywających poza budynkiem inwentar-
skim, w systemie otwartym, tzw. „out-
door”, na ograniczonym terenie z wy-
korzystaniem przestawnych budek za-
pewniających ochronę przed niekorzyst-
nymi warunkami pogodowymi;

n dla kur niosek – liczba stanowisk 
w kurniku: klatkowym z taśmowym 
przenośnikiem odchodów lub głębo-
kim dołem na odchody, wolnowybiego-
wym (wolnostanowiskowym), wolno-
wybiegowym z głęboką ściółką, w tym 
z dostępem do wybiegu poza budyn-
kiem.

Budynki gospodarskie

Liczba i pojemność/powierzchnia użyt-
kowanych w gospodarstwie:

n obór; 
n chlewni;
n kurników;
n silosów zbożowych; 
n silosów paszowych;
n silosów na kiszonki;
n sortowni, przechowalni i chłodni  do 

przechowywania płodów rolnych 
i ogrodniczych;

n kopców ziemnych i technicznych 
z napowietrzaniem przeznaczonych 
do przechowywania przede wszyst-
kim warzyw i owoców;

n stodół do przechowywania zebranego 
zboża, siana i słomy, jak również narzę-
dzi oraz pojazdów i maszyn rolniczych.

Maszyny i urządzenia rolnicze

Spisaniu podlegają ciągniki i ładowar-
ki teleskopowe (według mocy silnika) oraz 
maszyny i urządzenia rolnicze, sprawne 
technicznie, jak również znajdujące się 
w remoncie oraz przeznaczone do napra-
wy (niesprawne technicznie przez okres 
krótszy niż 1 rok), własne (stanowiące wy-
łączną własność użytkownika gospodar-
stwa lub członka jego gospodarstwa do-
mowego) i wspólne (będące współwłasno-
ścią i użytkowane przez więcej niż jedno 
gospodarstwo rolne), które wykorzystywa-
ne były wyłącznie lub częściowo do prac 
związanych z rolnictwem. Ciągniki i łado-
warki teleskopowe, maszyny i urządzenia 
rolnicze należące do kilku rolników spisy-
wane będą u tego rolnika, u którego znaj-
dowały się w dniu referencyjnym. Zebra-
na zostanie informacja o liczbie:
n kombajnów zbożowych; 
n kombajnów buraczanych, samobież-

nych wyorywaczy buraków, zestawów 
do sprzętu buraków firmy „Matrot”;

n kombajnów ziemniaczanych; 
n kombajnów do zbioru owoców;
n silosokombajnów, tj. maszyn rolniczych 

podczepianych lub samobieżnych służą-
cych do ścinania i rozdrabniania roślin;

n kopaczek do ziemniaków;
n przyczep zbierających, przeznaczonych 

do zbioru z pokosów lub wałów podsu-
szonej słomy, siana, zielonek i kolb ku-
kurydzy oraz transportu i rozładunku;

n pras zbierających, przeznaczonych do 
zbioru, prasowania i wiązania w bele 
zgrabionego w wały siana i słomy po 
kombajnie zbożowym;

n sadzarek do ziemniaków;
n siewników;
n agregatów uprawowych, służących do 

kompleksowego rozdrabniania i spulch-
niania roli;

n polowych opryskiwaczy ciągnikowych 
i samojezdnych;

n sadowniczych opryskiwaczy ciągniko-
wych i samojezdnych;

n rozsiewaczy nawozów i wapna; 
n rozrzutników obornika; 
n wozów asenizacyjnych, w tym z apli-

katorem; 
n kosiarek polowych zawieszanych lub 

samojezdnych;
n ładowaczy chwytakowych i czołowych 

zawieszanych i zaczepianych na ciągni-
kach, a także samobieżnych; 

n robotów udojowych – zautomatyzowa-
nych stacji udojowych.
Dodatkowo zostanie pozyskana infor-

macja o liczbie maszyn odbierających sy-
gnały z satelitów systemu GPS i na ich 
podstawie obliczających parametry pracy.

Działalność gospodarcza

Pozyskanie informacji o prowadzeniu 
dodatkowej zarobkowej działalności go-
spodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio 
związanej z gospodarstwem rolnym, tj. wy-
korzystującej zasoby gospodarstwa rolnego 
(siłę roboczą, teren, budynki, park maszyno-
wy itp.) lub produkty rolne w nim powsta-
łe. Zakres tej działalności może obejmować: 
n agroturystykę; 
n rękodzieło; 
n przetwórstwo produktów rolnych; 
n produkcję energii na rynek; 
n przetwarzanie surowego drewna;
n akwakulturę; 
n rolnicze prace kontraktowe;
n nierolnicze prace kontraktowe; 
n leśnictwo; 
n świadczenie usług zdrowotnych, socjal-

nych lub edukacyjnych;
n inne działalności.
 

Chów i hodowla ryb

W gospodarstwach zajmujących się do-
datkowo chowem lub hodowlą ryb pozy-
skane zostaną informacje o:
n powierzchni stawów rybnych o wo-

dzie stojącej, zasilanych głównie przez 
opady atmosferyczne oraz płytkie wo-
dy podziemne;

n powierzchni stawów rybnych mających 
stałe połączenie z wodą płynącą (rzeką, 
strugą, strumieniem, potokiem); 

n objętości urządzeń do chowu lub ho-
dowli ryb takich jak: baseny i tory 
wodne, przegrody i sadze, klatki oraz 
systemy recyrkulacji;

n gatunkach ryb utrzymywanych w go-
spodarstwie.
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Nowa sekcja – nowe wyzwania
W kwietniu tego roku, w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, powstała 
Sekcja Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (STW). Jest to zupełnie nowa sekcja z ambitnym planem na ten rok.

mgr inż. Sebastian Waśkowicz
Broker SIR – Sekcja Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

Zakres obowiązków sekcji jest bardzo 
szeroki a Sieć na rzecz innowacji w rol-
nictwie, to tylko jedna z jej części. Nieza-
leżnie od tego, w sekcji realizowane bę-
dą projekty, których beneficjentem będzie 
WMODR w Olsztynie. Transfer Wiedzy, 
Korzystanie z Usług Doradczych, projek-
ty demonstracyjne, Regionalne programy 
operacyjne to tylko wycinek programów, 

gdzie sekcja będzie ich koordynatorem. Docelowo w sekcji re-
alizowane będą projekty z programu Horyzont 2020 i Inteli-
gentnego Rozwoju. Ten szeroki wachlarz działań i projektów 
pozwoli Ośrodkowi wejść w nową rzeczywistość po 2020 roku 
w nowym okresie programowania. Powołanie sekcji jest kro-
kiem naprzód w kreowaniu wizerunku Ośrodka. 

Osobą odpowiedzialną za budowanie tego wizerunku zo-
stała Paulina Karaszkiewicz. Wśród swoich obowiązków bę-
dzie miała zagadnienia dotyczące marketingu i komunikacji. 
W tym celu zostanie opracowany całościowy plan komunikacji 
Ośrodka z odbiorcami jego usług, mediami oraz instytucjami 
działającymi na rzecz rolnictwa. Wychodząc naprzeciw zmia-
nom, jakie następują w obecnym świecie w kontakcie z odbior-
cami, olsztyński ODR stawia na nowoczesne środki komuni-
kacji. Bazą będzie nadal strona internetowa Ośrodka, aplika-
cja WMODR, Facebook, kanał na YouTube. Obywać się to bę-
dzie w nowszej formule i przekazie, korzystając z wieloletnie-
go doświadczenia ośrodka oraz zaufania jakie posiada. Inte-
rakcja rolnika ze specjalistą poprzez możliwość zadania pyta-
nia, forum dyskusyjne czy Bazarek WMODR to jedne z nowo-
ści, które pojawiły się jeszcze w kwietniu. Ta forma kontaktu 
będzie zachętą do dalszej współpracy z ośrodkiem i jego spe-
cjalistami za pomocą mediów społecznościowych dotycząca 
zakresu świadczonych usług. Ośrodek, jako podmiot zaufania 
publicznego, świadczy szeroki wachlarz usług w zakresie spo-
rządzania wniosków o dotacje w ramach PROW 2014-2020, pro-
gramów pomocowych czy prowadzenia rachunkowości rolnej 
VAT. Organizuje szereg szkoleń, w tym kursy chemizacyjne jak 
również atestację opryskiwaczy. Kolejna nowością będzie pre-
zentacja wiedzy za pomocą krótkich filmów o tematyce bran-
żowej, broszury on-line z lektorem. 

 
W skład nowej sekcji wchodzą: Agnieszka Jankowska – Kie-

rownik Sekcji i Wojewódzki Koordynator SIR, Sebastian Waś-
kowicz – broker SIR, Krzysztof Balcerzak – starszy specjalista 
oraz Paulina Karaszkiewicz – starszy specjalista. Nadal prio-
rytetowo będą realizowane zadania związane z Siecią na rzecz 
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w ra-
mach z Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (KSOW). 
Osobami odpowiadającymi za ich realizację są Agnieszka Jan-
kowska i Sebastian Waśkowicz. Do zadań Sieci należą: rozpo-
wszechnianie wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów in-
nowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, identyfi-

kowanie i aktywizacja partnerów do współpracy w realizacji 
projektów innowacyjnych, doradztwo w tworzeniu i organiza-
cji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz w przygotowy-
waniu przez nie projektów. Jednym z celów będzie skuteczne 
wdrażanie wyników badań naukowych oraz innowacyjnych 
technologii, budowy systemu identyfikacji problemów, ich roz-
wiązań oraz sprawnego przekazywania informacji do wszyst-
kich zainteresowanych stron. Nowej sekcji przyświeca cel po-
prawy przepływu informacji, budowa platformy współpracy 
pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami sfery badaw-
czej, doradczej i produkcyjnej obejmującej wytwórców surow-
ców – rolników oraz sferę przetwórstwa. Ułatwianie wymia-
ny wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdra-
żania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich a także 
wsparcie tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz 
innowacji oraz opracowywania przez nie projektów. Pierwsze 
sukcesy już są. Podczas naboru wniosków w ramach dzia-
łania Współpraca, udało się zawiązać dwie grupy operacyj-
ne: UNITED FARMERS oraz AGRO-FLY teledetekcja dla rol-
nictwa, gdzie Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego z siedzibą w Olsztynie stał się członkiem tych grup 
w ramach umowy konsorcjum. Innowacyjne pomysły w ra-
mach tych dwóch wniosków czekają teraz na rozpatrzenie 
przez ARiMR w Warszawie. 

Krzysztof Balcerzak w sekcji jest odpowiedzialny za trzylet-
ni program Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania go-
spodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” PROW 2014-2020 
oraz wdrażanego w ramach niego poddziałania „Wsparcie ko-
rzystania z usług doradczych”. Jego realizacja jest dla Ośrodka 
Doradztwa bardzo ważna i wpisana w misję jaka przyświe-
ca WMODR w Olsztynie. Najważniejsza jest nieodpłatna moż-
liwość korzystania przez rolników, wybranych przez nich we 
współpracy z doradcą, usług doradczych: sporządzenie analizy 
sytuacji ekonomicznej gospodarstwa, prowadzenie przez okres 
3 lat rachunkowości w gospodarstwie, na podstawie której moż-
na podejmować racjonalne, ekonomicznie uzasadnione decy-
zje produkcyjne czy organizacyjne. Doradztwo indywidualne 
w zakresie integrowanej ochrony roślin, rolnictwa ekologiczne-
go, systemów jakości żywności, wymogów wzajemnej zgodno-
ści, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w gospodar-
stwie rolnym, to gwarancja dla rolników bezpiecznego przej-
ścia w nową perspektywę finansową po 2020 roku, nastawio-
ną na innowacje i ochronę środowiska.
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Rolnicze kwalifikacje zawodowe – nowości 
W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi nowych oznaczeń symboli kwalifikacji na świadectwach potwierdza-
jących kwalifikacje rolnicze, podaję krótką informację o wprowadzonych zmianach w systemie szkolnictwa zawodowe-
go. Obecnie dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie są zarówno świadectwa z oznacze-
niem kwalifikacji R.3., R.16., jak i świadectwa z oznaczeniem kwalifikacji RL.03., RL.16., a wkrótce pojawią się ROL.4 
i ROL.10. Dlaczego tak się dzieje?.

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

Wszystko to za 
sprawą reformy edu-
kacji, okresu przej-
ściowego i wpro-
wadzonych zmian 
w szkolnictwie za-
wodowym. Nowe 
przepisy dotyczą 

również prowadzenia nauczania na Kwa-
lifikacyjnych Kursach Zawodowych. 

W szkolnictwie zawodowym obowią-
zuje klasyfikacja zawodów. Jest to usys-
tematyzowany układ tabelaryczny obej-
mujący:
n zawody, w których prowadzone jest 

kształcenie w systemie szkolnym i wy-
odrębnione w ramach wskazanych za-
wodów kwalifikacje nauczane w sys-
temie kwalifikacyjnych kursów zawo-
dowych,

n typy szkół, w których może odbywać 
się kształcenie w danym zawodzie.

Do roku 2017 obszary kształcenia za-
wodowego posiadały oznaczenia jedno-
literowe, a symbole kwalifikacji określa-
ne były jednoliterowymi oznaczeniami 
kwalifikacji, zgodnymi z nazwą obszaru 

kształcenia oraz kolejnym unikatowym 
numerem kwalifikacji w danym obszarze 
kształcenia, oddzielone kropką, np. R.3., 
R.16. Podstawę programową kształcenia 
w zawodach, wynikającą z rozporządze-
nia MEN z 7 lutego 2012 roku, w wyniku 
której otrzymywano „kwalifikacje jedno-
literowe” realizowano tylko do 31 grud-
nia 2019 roku.

Obecnie dla osób, które kształcą się 
według podstawy programowej obo-
wiązującej od 1 września 2017 roku, ob-
szary kształcenia zawodowego posiada-
ją oznaczenia dwuliterowe, a więc sym-
bole kwalifikacji określone są dwulite-
rowym oznaczeniem kwalifikacji w da-
nym obszarze kształcenia, oddzielone 
kropką. Zawody szkolnictwa zawodowe-
go przypisane są do 8 obszarów kształce-
nia zawodowego. Obszar zawodów rolni-
czych nosi nazwę „Obszaru rolniczo-le-
śnego z ochroną środowiska”, a symbol 
RL, np. RL.3. – Prowadzenie produkcji 
rolniczej, RL.16. – Organizacja i nadzoro-
wanie produkcji rolniczej. Podstawę pro-
gramową kształcenia w zawodach, wyni-
kającą z rozporządzenia MEN z 31 marca 
2017 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 860 z późn. zm.), czyli „kwalifikacje 
dwuliterowe” można prowadzić nie dłu-
żej niż do 31 grudnia 2020 roku.

Dla osób, które kształcą się według 
podstawy programowej obowiązującej 
od 1 września 2019 roku symbole kwali-
fikacji określone są trzyliterowym ozna-
czeniem kwalifikacji w danym obsza-
rze kształcenia, oddzielone kropką. Bran-
ży zawodów rolniczych nadano nazwę 
„Branża rolniczo-hodowlana” i symbol 
ROL, np. ROL.3. – Prowadzenie produk-
cji pszczelarskiej, ROL.4. – Prowadzenie 
produkcji rolniczej, ROL.10. – Organizo-
wanie i nadzorowanie produkcji rolni-
czej. Natomiast kształcenie ustawicz-
ne na kursach kwalifikacyjnych w za-
wodach, wynikające z rozporządzenia 
MEN z 16 maja 2019 r. w sprawie pod-
stawy programowej kształcenia w zawo-
dach szkolnictwa branżowego oraz do-
datkowych umiejętności zawodowych 
w zakresie wybranych zawodów szkol-
nictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 
991) („kwalifikacje trzyliterowe”) można 
rozpoczynać nie wcześniej niż 1 wrze-
śnia 2020 r.
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Poddziałanie 4.1.3
Modernizacja gospodarstw rolnych
– obszar nawadniania w gospodarstwie
W ostatnich latach z powodu klęski suszy obserwujemy wielkie straty w rolnictwie. W celu ograniczenia strat spowodo-
wanych suszą, oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o wsparcie na inwestycje w nawadnianie gospodarstw 
rolnych, nabór trwa od 21 lutego 2020 r. do 20 lipca 2020 r. 

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

O pomoc, w ob-
szarze nawadnia-
nia, może wniosko-
wać rolnik, który 
posiada gospodar-
stwo o powierzch-
ni co najmniej 1 ha 
i nie większe niż 300 

ha. W tym obszarze nie ma możliwo-
ści, aby wniosek złożyły osoby wspól-
nie wnioskujące.

Inwestycje w nawadnianie
gospodarstw mogą zakładać m. in.:

n budowę ujęć wody (studni, zbiorni-
ków);

n zakup nowych maszyn i urządzeń do 
poboru, mierzenia poboru, magazyno-
wania, uzdatniania, odzyskiwania lub 
rozprowadzania wody;

n zakup nowych instalacji nawadniają-
cych;

n zakup nowych systemów do sterowa-
nia nawadnianiem;

n zakup i instalacja urządzeń do po-
zyskiwania energii ze źródeł odna-
wialnych, które będą służyć do na-
wadniania;

n zakup sprzętu komputerowego i opro-
gramowania na potrzeby nawadnia-
nia;

n opłaty za patenty lub licencje.
Do kosztów kwalifikowalnych zali-

cza się także koszty transportu maszyn, 
urządzeń i instalacji do miejsca realizacji 
operacji oraz koszty ich montażu.

Inwestycje w nawadnianie gospo-
darstw dzielą się na trzy kategorie:

n ulepszające już istniejące instalacje na-
wadniające;

n powiększające obszar nawadniania;
n powiększające obszar nawadniania 

i jednocześnie ulepszające już istnie-
jące instalacje.

Ww. inwestycje muszą spełnić
określone wymagania:

n muszą doprowadzić do oszczędności 
wody na poziomie co najmniej 10% 
w przypadku ulepszenia istniejących 
instalacji;

n wykazać brak znaczącego negatywne-
go oddziaływania inwestycji na środo-
wisko w przypadku powiększenia ob-
szaru nawadniania;

n wykazać faktyczną (efektywną) 
oszczędność wody – w przypadku 
inwestycji wpływających na jednoli-
te części wód powierzchniowych lub 
podziemnych, których stan ze wzglę-
du na ilość wody został w planie go-
spodarowania wodami w dorzeczu 
określony jako mniej niż dobry.

Wysokość pomocy

Pomoc przyznaje się na jednego bene-
ficjenta i na jedno gospodarstwo. Wyso-
kość limitu w okresie realizacji progra-
mu w ramach nawadniania wynosi 100 
tys. zł. Limit pomocy w tym obszarze 
nie łączy się z limitami z obszarów A-D.

Pomoc przyznaje się w wysokości do 
50% kosztów kwalifikowalnych, a w przy-
padku młodego rolnika do 60%. Przy usta-
laniu kwoty pomocy uwzględnia się kosz-
ty ogólne, które mogą wynosić do 20% po-
zostałych kosztów kwalifikowalnych.

W obszarze nawadniania wysokość 
kosztów kwalifikowalnych musi wyno-
sić minimum 15 tys. zł.

Dokumenty, których niedołączenie
skutkuje odrzuceniem wniosku o pomoc

Dokumenty, których niedołączenie 
skutkuje odrzuceniem wniosku o pomoc:
n ostateczna decyzja zatwierdzająca pro-

jekt robót geologicznych na wykona-
nie ujęcia wód podziemnych wraz 
z kopią tego projektu, lub

n ostateczne pozwolenie wodnoprawne 
wraz z kopią operatu wodnoprawne-
go, na podstawie którego wydano to 
pozwolenie, lub

n ostateczne pozwolenie wodnopraw-
ne na pobór wód powierzchniowych 
lub podziemnych w celu nawadniania 
gruntów lub upraw wraz z kopią ope-
ratu wodnoprawnego, na podstawie 
którego wydano to pozwolenie, lub

n zgłoszenie wodnoprawne wraz z za-
świadczeniem o niezgłoszeniu sprze-
ciwu do zgłoszenia wodnoprawnego.

O kolejności rozpatrywania
wniosków decyduje liczba punktów 

które są przyznawane za:

n potencjalną oszczędność wody w cią-
gu roku;

n położenie gospodarstwa na obszarze 
gminy zagrożonej suszą;

n realizację programów rolno-środowi-
skowo-klimatycznych.
Realizację operacji oraz ponoszenie 

kosztów kwalifikowalnych można roz-
począć „na własne ryzyko” od dnia zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy.

Zmiany jakie nastąpiły w stosunku 
do poprzedniego naboru wniosków, 

dotyczą m.in.:

n numeru identyfikacyjnego producen-
ta rolnego, który w 2020 roku należy 
podać ubiegając się o wsparcie na na-
wadnianie;

n uchylone zostały również przepisy do-
tyczące obowiązku stosowania konku-
rencyjnego trybu wyboru wykonaw-
ców dla działań/poddziałań i pomocy 
technicznej realizowanych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Źródło:
- https://www.arimr.gov.pl/
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Cel wsparcia

Ochrona trwałości warsztatu pracy pro-
ducenta rolnego często wiąże się z koniecz-
nością zaangażowania określonych środ-
ków finansowych. Odnosi się to zarów-
no do czynności mających na celu ograni-
czanie ryzyka, jak i niwelowanie jego ne-

gatywnych skutków. Za podjęciem przedmiotowego kierunku 
wsparcia PROW 2014-2020 przemawia kilka względów. Przede 
wszystkim są to względy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zwierząt gospodarskich. Pojawienie się w stadzie afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) prowadzi do dużych spadków w produkcji 
i skutkuje najczęściej 100-procentową śmiertelnością zwierząt. 

Jeśli chodzi o operacje „Wsparcie inwestycji w środki za-
pobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków praw-
dopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk kli-
matycznych i katastrof” to wsparcie to ma wąski przedmioto-
wo zakres i jest odpowiedzią na zaistniałą potrzebę interwen-
cji państwa w związku z zagrożeniami epizootycznymi. Ze 
względu na skalę występujących zjawisk ich potencjalny efekt 
i oddziaływanie na bezpieczeństwo nie tylko środowiska wiej-
skiego, a także kosztochłonność ustawodawca włączył je w ob-
szar udzielanej pomocy. Działania mające na celu ograniczanie 
możliwości rozszerzania się afrykańskiego pomoru świń po-
siadają charakter prewencyjny i umożliwiają dokonanie okre-
ślonych inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału pro-
dukcji rolnej na skutek pojawienia się określonych zdarzeń.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegóło-
we informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, okre-
śla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
14 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i try-
bu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na ope-
racje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 
produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwesty-
cji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzyst-
nych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz 
1478, z późn. zm.).

Pomoc przyznaje się rolnikowi, który jest posiadaczem sa-
moistnym lub zależnym nieruchomości położonej na teryto-
rium kraju, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej 

niż 50 świń i planuje realizację operacji mającej na celu zapo-
bieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń 
(ASF) poprzez:
n ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do reali-

zacji obsługi świń lub 
n utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do de-

zynfekcji, lub 
n zakup urządzeń do dezynfekcji, lub 
n przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania 

świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych 
pomieszczeniach.

Wysokość pomocy

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesio-
nych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych ope-
racji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych. Wspar-
cie przyznaje się na podstawie umowy o przyznaniu pomo-
cy zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. 
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który 
w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jed-
nego beneficjenta 100 tys. zł – w przypadku rolnika, który 
jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości 
położonej na terytorium Polski i prowadzi chów lub hodowlę 
nie mniej niż 50 świń średniorocznie na nieruchomości poło-
żonej na terytorium kraju. Biorąc pod uwagę powiększający 
się w Polsce obszar występowania choroby ASF, co wpływa 
na coraz bardziej rygorystyczne wymagania ochrony zdro-
wia zwierząt gospodarskich, wydaje się zasadne aby w przy-
szłej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 ustawodawca 
umieścił omawianą formę wsparcia trwałości warsztatu pra-
cy producenta rolnego.

Wsparcie ochrony trwałości warsztatu pracy 
producenta rolnego zagrożonego ASF
Decyzją Prezesa ARiMR wydłużeniu uległ termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy 
w ramach naboru z poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Dotychczasowy ter-
min został wydłużony o dwa miesiące do dnia 17 czerwca 2020 r. włącznie.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

!
ASF
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Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich
Aktywizacja społeczności wiejskiej – to aktywizacja obszarów wiejskich. Rozwój obszarów wiejskich jest możliwy po-
przez wprowadzanie rozwiązań w skali regionów. Stosując taką formę rozwoju, każdy region ma możliwość dostosowania 
niezbędnych rozwiązań do panującej sytuacji ekonomicznej, społecznej oraz demograficznej np. w gminie, powiecie.

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

W procesie aktywizacji mieszkańców 
obszarów wiejskich niezwykle ważne jest 
partnerstwo trzech sektorów: administra-
cji, biznesu i organizacji pozarządowych. 
Władze samorządowe powinny stanowić 
integralną część wzmacniającą wspólnotę 
i przyczyniać się do powstania społeczeń-
stwa obywatelskiego.

Czynnikiem wzmacniającym wspólnotę są organizacje poza-
rządowe, które predestynują je do budowania społeczności oraz 
jej podtrzymywania. Integracja społeczna z kolei jest wyrazem 
solidarności. Wyrównywanie szans, przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu i tworzenie warunków dla godnego funkcjo-
nowania we wspólnocie ludzi marginalizowanych jest obowiąz-
kiem całej wspólnoty. Związki z miejscem zamieszkania i lokalną 
wspólnotą budują bowiem poczucie zakorzenienia i przynależno-
ści, tworzą kapitał społeczny i poszerzają możliwości wspólnoty. 

Obywatelska Inicjatywa Lokalna to opis modeli zaangażo-
wania mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego. Rozwój ten 
jest procesem zmian społeczno-gospodarczych, prowadzącym 
do osiągnięcia określonego stanu, pożądanego przez daną spo-
łeczność. Motorem rozwoju może być działalność formalnych 
lub nieformalnych grup, których celem jest zmiana ich środo-
wiska lokalnego, czy też wdrożenie inicjatywy w zakresie kul-
tury, sportu, pomocy społecznej, edukacji. Istotne dla angażo-
wania obywatelskiego mieszkańców jest ich skuteczne moty-
wowanie i włączanie w procesy zmian.

Inicjatywy tego typu powinny być realizowane zgodnie 
z metodyką projektową, według następujących etapów:
n identyfikacja: określenie potrzeb i możliwości ich zaspoko-

jenia, odniesienie do dokumentów planistycznych (strategie),
n planowanie: opracowanie zadań, harmonogramu, budżetu, 

struktury zarządzania,
n realizacja: wdrażanie działań, monitoring wyników, diagno-

zowanie zagrożeń,
n ewaluacja: ocena działań,
n działania na rzecz trwałości projektu.

Podstawą w realizacji projektu jest bardzo wnikliwa diagno-
za potrzeb społeczności lokalnej na etapie przygotowywania 
inicjatywy. Konieczna może okazać się inwentaryzacja zaso-
bów przyrodniczych, kulturowych, historycznych. Istotne jest 
też dobranie partnerów realizacji projektu i wyłonienie osób 
odpowiedzialnych za koordynację zadań.

PRZyKłaDy DZIałaLNOŚCI W RaMaCh
OByWaTELSKIEJ INICJaTyWy LOKaLNEJ

Wioski tematyczne

Model wioski tematycznej opiera się na rozwoju danej miej-
scowości wokół wspólnie wybranego tematu przewodniego. 

Może on być zaczerpnięty z nazwy miejscowości, jej historii, 
tradycji lokalnych i obyczajów. Wywodzić się może także z pa-
sji, niebanalnych pomysłów czy niezwykłych wydarzeń. Pod-
stawą jest wybór tematu, który powinien wyróżniać się w kra-
ju, a nawet na świecie. Musi pasować do wizerunku wsi, jaki 
ma być wykreowany. Kolejny czynnik to zaplanowanie atrak-
cji, które się w niej znajdą. Konieczne jest zapewnienie środ-
ków na promocję przedsięwzięcia. Dla sukcesu rynkowego wsi 
tematycznej istotne są: lokalizacja, infrastruktura, temat specja-
lizacji, wygląd wsi, atrakcje turystyczne, jakość świadczonych 
usług, promocja. 

Przykładem takiej wioski tematycznej jest „Mleczna wieś 
Giże” w powiecie oleckim (gmina Świętajno) stanowiąca mlecz-
ny szlak turystyczno-edukacyjny, na którym odwiedzający po-
znają pracę rolnika, dowiadują się co rośnie w polu, w jaki spo-
sób powstaje mleko i jego przetwory. 

W ramach promocji co roku organizowana jest impreza 
związana z funkcjonowaniem wsi pn. „Święto mleka”.

Tworzenie miejsc i obiektów integrujących

Obiekty i miejsca integrujące to rodzaj infrastruktury 
społecznej. Służą one realizacji usług socjalnych i kultural-
nych. Należą do nich m.in. biblioteki, świetlice wiejskie, do-
my kultury, szpitale, szkoły, ale także place zabaw. Projekt 
musi być odpowiedzią na realne potrzeby społeczności lo-

Źródło: olecko.wm.pl/ IX Święto Mleka

Źródło: ug.wieliczki.pl/swietlica-w-sobolach
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kalnej. Ponadto powinien uwzględniać nie tylko środki fi-
nansowe na jego realizację, ale także na dalsze utrzymanie 
i funkcjonowanie. 

Świetlica wiejska w Sobolach (powiat olecki, gmina Wie-
liczki) została wybudowana w 2018 r. przy wsparciu funduszy 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

aktywizacja społeczna i zawodowa

Do najczęściej realizowanych projektów na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej należą inicjatywy z zakresu aktywiza-
cji społecznej i zawodowej, szczególnie grup zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym, np. bezrobotnych, osób z niepełno-
sprawnością. Warunkiem koniecznym osiągnięcia sukcesu jest 
dogłębne przeanalizowanie i zdiagnozowanie problemu, a do-
piero w dalszej kolejności wybór grupy docelowej i zaplano-
wanie poszczególnych działań. 

W trakcie projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowane-
go przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej 23 osoby z terenu 
gmin Świętajno i Kowale Oleckie zagrożonych ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym objęto kompleksową ścieżką wspar-
cia aktywizacji społecznej i zawodowej. Działania aktywizujące 
obejmą m.in.: spotkania indywidualne i warsztaty z psycholo-
giem i doradcą zawodowym, zajęcia z przedsiębiorczości, do-
radcą zawodowym. Przeprowadzone zostaną także szkolenia 
zawodowe, zakończone stażami.

Inicjatywy na rzecz integracji społeczności lokalnej

Inicjatywy na rzecz integracji społeczności lokalnej mogą 
mieć charakter imprez cyklicznych i/lub realizowanych jako 
pojedyncze wydarzenie (festyny, zawody sportowe, przeglądy 

muzyczne, biesiady, festiwale, wystawy itp.), gazet lokalnych, 
portali tematycznych, debat czy forów wymiany wiedzy/po-
glądów. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu jest 
profesjonalnie zorganizowana kampania promocyjna danego 
wydarzenia. Nie bez znaczenia jest także dobór właściwej for-
my przedsięwzięcia, adekwatnej do zakładanych celów i prze-
widywanej grupy docelowej. 

„Piknik Jaćwieski” 
w Starych Juchach (powiat 
ełcki, gmina Stare Juchy) 
– cykliczna impreza hi-
storyczna odbywająca się 
w pierwszą sobotę sierp-
nia, m.in. z pokazami plą-
sów i nauką tańca średnio-

wiecznego, pokazami walk rycerskich, wioską rzemieślników 
(warsztat kowalski, ceramiczny, tkacki, mincerski), pieczenie 
podpłomyków, tortury średniowieczne.

Dzięki inicjatywie lokalnej rośnie aktywność mieszkań-
ców obszarów wiejskich. Realizacja wspólnych przedsięwzięć 
bezpośrednio może przyczynić się do rozwiązania proble-
mów lub zaspokojenia potrzeb społecznych. Inicjatywa lokal-
na to doskonałe narzędzie zachęcające mieszkańców do „bra-
nia spraw we własne ręce”. Z tego zaś biorą się działania god-
ne naśladowania.

Źródła:
- Współpraca na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, Witryna oby-
watelska, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, 2013

- Serowaniec M., Inicjatywa lokalna jako instrument partycypacji obywa-
teli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym, Toruń, 2013

Źródło: stare-juchy.pl
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Współczesny chów i hodowla zwierząt opiera się na wielu elementach, z których za-
pewnienie odpowiedniego statusu zdrowotnego utrzymywanych zwierząt jest jednym z 
najważniejszych, gdyż nie tylko spełnia wymogi dobrostanu ale gwarantuje produkcję 
żywności wysokiej jakości. Obecnie stopień zagrożenia chorobami zakaźnymi jest na 
tyle duży, że coraz częściej hodowcy i producenci poszukują rozwiązań gwarantujących, 
bezpieczeństwo ich stada. Ze względu na intensyfikację produkcji, zwalczanie skutków 
chorób zakaźnych bywa trudne i często związane jest z poniesieniem wysokich kosz-
tów. Pojęciem, które zostało wprowadzone do praktyki zootechnicznej mające na celu 
ograniczenie negatywnego wpływu tych zjawisk jest BIOASEKURACJA. 

Nadrzędnym zadaniem BIOASEKURACJI jest zapewnienie bezpieczeństwa produk-
tów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Bezpieczeństwo żywności, o ile ta jest przygoto-
wana i spożywana zgodnie z przeznaczeniem, daje pewność, że środek spożywczy nie 
spowoduje żadnych szkodliwych skutków dla zdrowia konsumenta. Dlatego biobezpie-
czeństwo jest pojęciem, które należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo i obejmuje dzia-
łania w obrębie całego łańcucha produkcji. Poczynając od produkcji komponentów pa-
szowych, poprzez produkcję pasz, warunki utrzymania zwierząt i technologię produk-
cji, a na obrocie przed- i poubojowym kończąc. Mówiąc o bioasekuracji gospodarstw 
utrzymujących trzodę chlewną, w ramach produkcji zwierzęcej mamy na myśli profilak-
tykę nieswoistą, obejmującą różne procedury i praktyki zapobiegające bądź ogranicza-
jące ekspozycję stada na czynniki chorobotwórcze. Postępowanie takie skierowane jest 
na wszystkie rodzaje chorób zakaźnych, w tym również na obecnie panujący Afrykań-
ski Pomór Świń (ASF).
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Wsparcie młodych rolników
W krajach Unii Europejskiej tylko 7,5 proc. gospodarstw rolnych prowadzą młodzi rolnicy w wieku do 35 lat, a rolnicy 
powyżej 64 lat stanowią aż 30 proc. W Polsce jest ok 15 proc. rolników do 35 lat i najniższy w UE procent rolników 
powyżej 64 lat. Jeżeli potraktujemy gospodarstwo rolne jako średnie, małe lub mikroprzedsiębiorstwo, to w dłuższej 
perspektywie taki stan jest bardzo niepokojący.

mgr inż. Maria Suszko
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Unia Europejska już w kolejnym okre-
sie budżetowym traktuje tę grupę rolników 
bardzo priorytetowo. Młodzi rolnicy mają 
możliwość uzyskania większego wsparcia 
nie tylko ze środków unijnych, ale również 
krajowych. Wszystkie działania mają na 
celu nie tylko przejmowanie gospodarstw 
przez następców, ale również przez wy-

kształconych młodych potencjalnych rolników, którzy od pod-
staw chcą zająć się rolnictwem. Wspieranie przez UE tej grupy 
rolników ma na celu nie tylko zwiększenie konkurencyjności 
rolnictwa, ale także zwiększenie gwarancji na produkcję żyw-
ności dobrej jakości w ramach jednolitego rynku UE.

Badania przeprowadzone w 2015 r. wśród ponad 2 tys. rol-
ników UE w wieku poniżej 40 lat wykazały, że problemy mło-
dych rolników, które ograniczają ich rozwój to głównie:
n mała dostępność gruntów rolnych do kupna lub dzierżawy,
n potrzeba większego wsparcia finansowego i dostępu do 

przyjaznych kredytów,
n brak wykwalifikowanych pracowników do zatrudnienia.

Pomoc z unijnych środków na wsparcie dochodu młodych 
rolników, to m. in.:
n możliwość otrzymania premii na rozpoczęcie prowadzenia 

działalności rolniczej,
n zarezerwowanie przez kraje członkowskie do 2 proc. środ-

ków na dodatkowe płatności do określonej liczby hektarów 
objętych wsparciem w ramach płatności dla tej grupy rol-
ników (do 90 ha, w Polsce 50 ha przez 5 lat),

n większe wsparcie niż dla pozostałych rolników w działa-
niach inwestycyjnych w ramach PROW 2014-2020,

n inne wsparcie wybrane przez poszczególne kraje członkowskie.

W ramach działania PROW 2024-2020 „Premia dla młodych 
rolników” od 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy mo-
gą składać wnioski o pomoc/premię w wysokości 150 tys. zł. Pre-
mia ta ma głównie na celu ułatwienie rozpoczęcia samodzielnego 
prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych i nabywa-
nych gospodarstwach rolnych przez osoby, które spełnią wymogi 
dotyczące zarówno samego beneficjenta, jak i jego gospodarstwa.

I. BENEfICJENTEM DZIałaNIa MOŻE ByĆ OSOBa, 
KTÓRa:

q Nie ukończyła 40 roku życia do dnia złożenia wniosku o pomoc.
q Rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż 
w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku.

II. WyMOGI DOTyCZąCE GOSPODaRSTWa 
WSKaZaNEGO W BIZNESPLaNIE

q Powierzchnia użytków rolnych – musi być równa co naj-
mniej średniej krajowej (powierzchnia obowiązująca dla woj. 
warmińsko-mazurskiego) oraz nie większa niż 300 ha;

q Najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia de-
cyzji o przyznaniu pomocy, rozpoczęcie jako kierujący pro-
wadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie (o łącznej 
powierzchni użytków rolnych, równej co najmniej powierzchni mi-
nimalnej w kraju wynoszącej 10,95 ha za rok 2019);

q Przynajmniej 70% minimalnej powierzchni (średniej kra-
jowej), czyli części podstawowej gospodarstwa równej ok. 
7,7 ha (w tym dla woj. warmińsko-mazurskiego), musi stanowić 
przedmiot: własności beneficjenta, użytkowania wieczyste-
go lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa 
lub jednostek samorządu terytorialnego;

q Wzrost wielkości ekonomicznej w wyniku realizacji biz-
nesplanu o co najmniej 10%. Docelowo wielkość ta nie może 
być mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 150 tys. euro;

q W gospodarstwie planuje się prowadzenie działalności rol-
niczej (z wyłączeniem chowu i hodowli ryb);

q Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną 
w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do 
sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie 
w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym 
inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co 
najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Minimalna wymagana liczba punktów – 8
Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana

na podstawie danych i informacji zawartych we wniosku 
o przyznanie pomocy, dołączonych do niego dokumentach 
oraz kontroli administracyjnej odrębnie: dla województwa 

mazowieckiego i pozostałych województw łącznie.

III. INfORMaCJE PRaKTyCZNE

1. Urządzanie i nabycie gospodarstwa

Urządzane gospodarstwo (w tym pow. użytków rolnych), po-
winno stanowić część gospodarstwa, które będzie określone 
w biznesplanie składanym wraz z wnioskiem o pomoc, a je-
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IV. WyBRaNE KRyTERIa WyBORU WNIOSKÓW

WySZCZEGÓLNIENIE Punkty
Powierzchnia użytków rolnych – za każdy ha użytków rolnych w gospodarstwie powyżej średniej pow. w woj. war-
mińsko-mazurskim (23,25 ha) po 0,25 pkt.

nie więcej
niż 7 pkt.

Udokumentowane kwalifikacje rolnicze – w zależności od rodzaju wykształcenia i potwierdzonego stażu pracy 2-5 pkt.

Kompleksowość biznesplanu:
n inwestycja budowlana związana z działalnością rolniczą 
n prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie
n prowadzenie działań w zakresie przetwarzania produktów rolnych
n udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych

3 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
1 pkt.

Wpływ na realizację celów przekrojowych PROW 2014-2020
n zobowiązanie do przygotowywania planu nawozowego 
n inwestycje z ochrony środowiska i klimatu 

2 pkt.
5 pkt.

Różnica wieku pomiędzy młodym rolnikiem a przekazującym gospodarstwo
lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa:                     do 25 lat
                            powyżej 25 lat

2 pkt.
4 pkt.

Przejęcie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości 3 pkt.

go nabycie potwierdzone w dokumentach składanych wraz 
z wnioskiem o płatność. 

forma prawna nabycia gospodarstwa, które urządza mło-
dy rolnik musi stanowić przedmiot własności lub posiada-
nia. Dopuszczone są wszystkie formy prawne, które przeno-
szą prawo własności nieruchomości lub prawo jej posiada-
nia na rzecz osoby urządzającej gospodarstwo. Uregulowania 
prawne dotyczące formy przekazania własności nieruchomo-
ści lub przeniesienia prawa posiadania określają przepisy Ko-
deksu Cywilnego.

W przypadku przekazywania gospodarstwa rolnego bę-
dącego we współwłasności małżeńskiej, bierze się pod uwagę 
różnicę wieku pomiędzy przejmującym, a osobą posiadającą nr 
w ewidencji producentów.

2. Ustalanie powierzchni użytków rolnych

W gospodarstwie/biznesplanie, sumuje się powierzchnię 
użytków rolnych stanowiących przedmiot: 

n własności; 
n użytkowania wieczystego; 
n dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub 

od jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie umo-
wy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony lub na okres 
co najmniej 5 lat, jednak 

n nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I ra-
ty pomocy; 

n dzierżawy od podmiotów innych niż wyżej wymienione - 
na podstawie umowy dzierżawy zawartej: 
• w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz 
• na okres co najmniej 10 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upły-

wu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
Dzierżawy krótkoterminowe są mało korzystną formą posia-

dania gruntów w okresie urządzania, ponieważ dzierżaw tych:
n nie sumuje się przy ustalaniu powierzchni UR w gospodar-

stwie, w tym powierzchni minimalnej i punktowanej;
n nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wielkości ekono-

micznej gospodarstwa.

V. ZOBOWIąZaNIa BENEfICJENTa 

WySZCZEGÓLNIENIE WyMaGaNy OKRES
1. Zrealizowanie biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty I raty pomocy, 

ale nie później jak do 31 sierpnia 2023 roku
2. Prowadzenie jako kierujący działalności rolniczej w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biz-

nesplan 

co najmniej do dnia upływu 
5 lat od dnia wypłaty I ra-
ty pomocy

3. Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów, nie później niż w dniu rozpoczę-
cia realizacji biznesplanu i prowadzenie tej ewidencji 

4. Osiągnięcie wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa przynajmniej o 10% w stosunku do 
wyjściowej wielkości 

5. Budynki i budowle znajdujące się w gospodarstwie oraz użytki rolne, wykorzystywane do pro-
dukcji rolnej, nie mogą stanowić przedmiotu współwłasności lub współposiadania (z wyłączeniem 
małżeńskiej współwłasności majątkowej)

6. Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie 

co najmniej 12 miesięcy od 
dnia wypłaty I raty pomocy

7. Uzupełnienie wykształcenia rolniczego (jeśli dotyczy) w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, ale nie 
później jak do dnia złożenia wniosku o II ratę pomocy

8. Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą 
9. Prowadzenia działań, z tytułu których przyznano punkty w ramach systemu wyboru operacji, 
10. Umożliwianie przeprowadzenia przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów
11. Przedłożenie informacji do Agencji o realizacji warunków, o których mowa w poz. 2,3,4 i 5 w terminie 90 dni przed dniem, 

w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (2026 rok?)
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
PROW 2014-2020 do końca 2021 r.
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODaRSTW 

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

7.05 – 31.08.2020 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 źró-
deł rolniczych”

30.12.2019 – 28.01.2020 r.
listopad/grudzień 2020 r.**

listopad 2021 r.

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

4. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych 
gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez aSf 31.03 – 30.06.2020

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

21.02 – 20.07.2020 r.,
lipiec, paźdz., styczeń 2020 r.

6. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” – obszar d 31.03 – 30.06.2020

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

3.06 – 1.08.2020 r.
luty 2021 r.

8. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 19.06 – 17.08. 2020 r.
maj 2021 r. ***, paźdz. 2021 r.***

9.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i ka-
tastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

19.03 – 17.06.2020 r.

10.
Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych 
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ ope-
racji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”

wrzesień 2020 r.
– ostatni nabór wniosków

11. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje 
w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” listopad/grudzień 2020 r.**

WZMaCNIaNIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – aSf 28.02 – 28.02.2020 r.

13. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiej-
skich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez aSf czerwiec 2020 r.**

14.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór nieobejmu-
jący rolników

27.02 – 27.02.2020 r.

15. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ ope-
racji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych lipiec 2020 r.

16.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór dla rolni-
ków wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu deta-
licznego (RhD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności go-
spodarczej dotyczącej przetwarzania

wrzesień 2020 r.

TRaNSfER WIEDZy I INNOWaCJI

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

luty 2020 r.
listopad 2020 r.

18. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” luty 2020 r.
październik 2020 r.

19. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” luty 2020 r.

20. Działanie „Współpraca” 13.01 – 12.03.2020 r.
październik/listopad 2020 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”

wrzesień 2020 r.***
kwiecień/maj 2021 r.***

listopad 2021 r.***

22. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez 
grupy producentów na rynku wewnętrznym” 29.11.2019 r. – 27.01.2020 r.

OChRONa EKOSySTEMÓW I EfEKTyWNE GOSPODaROWaNIE ZaSOBaMI NaTURaLNyMI

23. Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – premia pielę-
gnacyjna 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 szczegól-
nymi ograniczeniami (ONW)”

27. Działanie „Dobrostan zwierząt”

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

maj/czerwiec 2020 r. **
październik/listopad 2020 r.**

maj/czerwiec 2021 r. **
październik/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.
** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).
*** Nabór/nabory wniosków o przyznanie pomocy w 2020 i 2021 r. będą uzależnione od treści przepisów przejściowych UE, w związku z tym, że w ramach 

tych instrumentów wsparcia podejmowane są wieloletnie zobowiązania finansowe, których finansowanie miałoby się odbywać ze środków okresu progra-
mowania 2021-2027.

**** W ramach naboru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub 
ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U poz. 1235), preferowane będą operacje dotyczące produkcji paszy dla zwie-
rząt gospodarskich realizowane przez podmioty wykorzystujące do tej produkcji surowce niebędące genetycznie zmodyfikowanymi organizmami do użytku paszowego 
(w rozumieniu art. 2 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432)).

organizuje 

SZKOLENIE dLa bENEfIcjENtów dZIaŁaŃ PROw Na Lata 2014-2020 
„Premie dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Temat: „Nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej
z uwzględnieniem krów mlecznych, bydła opasowego i trzody chlewnej”

odbędzie się w dniu 17.06.2020 r. 

Formularz do zapisu na szkolenie/webinarium udostępniony jest pod linkiem:
https://forms.gle/iDVEdXir8j9fTZsB9. Na adres e-mail podany przez rolnika w karcie zgłoszenia,

zostanie przesłana szczegółowa instrukcja, informująca jak uczestniczyć w szkoleniu internetowym.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie, potwierdzające udział

w szkoleniu – wymagane do wniosku o płatność (jeśli było takie zobowiązanie rolnika).
Rolnicy, którzy wcześniej nie zgłosili się do udziału w szkoleniu, mogą przesłać kartę zgłoszenia

(z informacjami wymaganymi do zaświadczenia) dostępną na stronie wmodr.pl
w zakładce aktualności / informacje pt. „WAŻNE!!! Szkolenie dla Beneficjentów PROW 2014-2020”.

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Szwacka-Skiendziul: tel. 665 830 954; a.szwacka@w-modr.pl oraz

Aneta Długokęcka: tel. 695 550 952; a.dlugokecka@w-modr.pl, lub 89 535 76 84 wew. 51.

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego

z siedzibą w Olsztynie

UWAGA ROLNICY!
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48

porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej 
pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz in-
formacji o nieudzieleniu takiej pomocy. Dz.U. z 2020 r., poz. 
561. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 maja 2020 r. 

q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materia-
łu siewnego odmian kukurydzy MON 810. Dz.U. z 2020 r., poz. 
675. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 kwietnia 2020 r.

ROZPORZąDZENIA
MINIStRA ROLNICtWA I ROZWOJu WSI

q z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowe-
go. Dz.U. z 2020 r., poz. 573. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 2 kwietnia 2020 r. 

q z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny 
być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwie-
rzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produk-
cyjnej. Dz.U. z 2020 r., poz. 605. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 21 kwietnia 2020 r. 

q z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być 
spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 
w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej. Dz.U. z 2020 r., poz. 
613. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 kwietnia 2020 r. 

q z dnia 6 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-
-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń 
kwot pomocy oraz pomocy technicznej. Dz.U. z 2020 r., poz. 616. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 kwietnia 2020 r. 

q z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkół-
karskiego oraz sadzonek winorośli. Dz.U. z 2020 r., poz. 620. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 kwietnia 2020 r. 

q z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ra-
mach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz.631. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 kwietnia 2020 r. 

q dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie wy-
stępowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków 
(Avian influenza) na lata 2020-2022. Dz.U. z 2020 r., poz. 668. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 kwietnia 2020 r. 

q z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na 
dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Dz.U. z 2020 r., poz. 682. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. 

q z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, 
warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisa-
nej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych grun-
tów. Dz.U. z 2020 r., poz. 683. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 18 kwietnia 2020 r. 

q z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju 
oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt . Dz.U. 
z 2020 r., poz. 712. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
22 kwietnia 2020 r. 

 
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o ochronie zwierząt. Dz.U. z 2020 r., poz. 638.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożyw-
czych. Dz.U. z 2020 r., poz. 688.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolite-
go tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 721.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wy-
płaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót ni-
mi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 651. 

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 mar-
ca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rol-
nych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospo-
darstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 719. 

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 
marca 2020 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowe-
go limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie. M.P. z 2020 r., poz. 338.
Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postę-
powaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 362, z 2019 r. poz. 730 i 1063 oraz z2020 r. poz. 284) Minister 
ogłosił, że wysokość:
1) trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de 

minimis wynosi: 
a) w rolnictwie – 295932125,00 euro, 
b) w rybołówstwie – 41330000,00 euro; 

2) wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy 
de minimis na dzień 10 marca 2020 r. wynosi: 
a) w rolnictwie – 221452659,65 euro, 
b) w rybołówstwie – 2746593,32 euro.
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Jak odpoczynek to tylko na wsi
Cywilizacja potrafi być dokuczliwa, dlatego wiele osób szuka miejsc, gdzie można znaleźć ciszę i spokój. Takim miej-
scami są obrzeża miast, małe miejscowości i wioski, które coraz częściej przyciągają ludzi poszukujących wytchnie-
nia od zgiełku dnia codziennego.

inż. Iwona Szajda
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Wieś to nie tylko 
miejsce, gdzie warto 
zamieszkać, ale po 
prostu odwiedzić 
na kilka czy kilka-
naście dni. Turyści 
coraz częściej i chęt-
niej spędzają urlop 

wśród naturalnego krajobrazu, poszu-
kując ucieczki od zgiełku miasta. Przy 
okazji mogą poznać potrawy regional-
nej kuchni przygotowane z produktów 
z własnego gospodarstwa rolnego.

Ludzie podróżują w różnych celach: 
zarobkowych, poznawczych, rekreacyj-
nych. Z tego też względu można wyróż-
nić kilka rodzajów turystyki: turystykę 
biznesową, konferencyjną i kongresową, 
turystykę miejską, turystykę aktywną, 
turystykę na terenach wiejskich i agrotu-
rystykę. Wypoczynek na wsi daje moż-
liwość uczestnictwa w codziennych za-
jęciach, korzystanie z produktów gospo-
darstwa i obserwowania przyrody.

Obecnie jest moda na agroturystykę, 
ekologię, zdrowe odżywianie, to wszyst-
ko wiąże się z wioskami. Każda taka osa-
da potrzebuje jednak promocji, uwagi 
i reklamy. Aby wypromować własne go-
spodarstwo, trzeba zaprezentować korzy-
ści, jakie daje zakup oferty wypoczynku 
na wsi. Należy je tak wypromować, aby 
wyróżniało się ofertą na tle innych. Trze-
ba także poinformować jak największą 
liczbę potencjalnych klientów.

Promocja jest ważnym elementem 
działań marketingowych. Musi spełnić 
trzy istotne funkcje: informacyjną, pobu-
dzająca nabywanie dóbr lub usług oraz 
konkurencyjną. Popularną formą promo-

cji wsi stały się strony internetowe. Na 
stronie każdej gminy znajdziemy walo-
ry krajobrazowe danej okolicy, atrakcje, 
zabytki, adresy gospodarstw agrotury-
stycznych. Ma promować polską tury-
stykę wiejską, dziedzictwo kulturowe. 
Musi być prowadzona rzetelnie i syste-
matycznie. 

Kolejną formą promocji są okoliczno-
ściowe imprezy plenerowe, tj. dożynki, 
dzień woźnicy, dzień pieczonego ziemnia-
ka oraz imprezy wystawienniczo-targowe, 
np. targi rolnicze. Promocja wsi poprzez 
gospodarstwa edukacyjne i opiekuńcze. 

Nowoczesne podejście do edukacji 
czyni gospodarstwa rolne atrakcyjnym 
miejscem do prowadzenia zajęć dydak-
tycznych integrujących teorię z prakty-
ką w zakresie wielu przedmiotów. Bez-
pośredni kontakt z bogatym otoczeniem 
rolniczo-przyrodniczym i kulturowo- 
społecznym w zagrodzie wiejskiej sprzy-
ja holistycznemu rozwojowi.

Ciekawą formą promocji danej wsi lub 
gospodarstwa rolnego jest organizacja 
spotkań edukacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży, podczas których uczestnicy uczą 
się, np. jak wypieka się chleb, jak wydo-
ić krowę, jak wyprodukować masło itp. 
Takie spotkania połączone bardzo czę-
sto z degustacją ekologicznych wyrobów, 
przejażdżką wozem konnym, a to zosta-
ją w głowach uczestników na zawsze. 
Uczestnicy takich spotkań powracają tam 
za jakiś czas, pokazując dane miejsce in-
nym bliskim osobom. To jest chyba naj-
lepsza promocja.

Zajęcia edukacyjne prowadzone w go-
spodarstwach rolnych przynoszą wy-
mierne korzyści dwóm sektorom: rol-
nictwu i szkolnictwu. Dla sektora rolne-

go jest to spotkanie z przyszłymi konsu-
mentami oraz promocją produktów z go-
spodarstwa. Szkolnictwo zyskuje uroz-
maicenie i wzbogacenie procesu kształ-
cenia, ćwiczenia praktyczne z różnych 
przedmiotów, otwarcie szkoły i alterna-
tywne miejsca edukacji, poznanie wiej-
skiej kultury.

Inną formą promocji jest zawężenie 
swojej działalności wokół jakiegoś tema-
tu. Spotyka się gospodarstwa zajmują-
ce się hodowlą koni, organizacją szkoleń 
jeździeckich i wszystkiego, co się z tym 
wiąże. Inni zajmują się owcami, kozami 
czy strusiami. Ważne, żeby zawęzić swo-
je działania i robić to z pasją, edukować 
się w tym zakresie, spotykać się z ludź-
mi o podobnych zainteresowaniach. Na-
wiązując współpracę z innymi hodowca-
mi, mamy możliwość wymiany doświad-
czeń, rozwoju. Możemy uczestniczyć we 
wszelkiego rodzaju targach rolniczych, 
pokazując na nich swoją profesję, a tak-
że podglądając innych.

Jeśli zależy nam na rozwoju gospodar-
stwa, promocji i powiększaniu budżetu, 
nie bójmy się pokazywać innym tego, co 
jest naszą pasją. Rozwijajmy się, bądźmy 
aktywni. Pamiętajmy, że nasze gospo-
darstwo samo się nie zareklamuje, mu-
simy włożyć w to trochę czasu, szczyp-
tę zaciekawienia i odrobinę marketingu. 
I sukces gotowy. 

Źródła:
- „Agoturystyka „ Olsztyn 2002 wyd UWM
- www.minrol.gov.pl
- www.crg.com.pl
- www.agronews.com.pl/promocja wypoczyn-
ku wsi
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Kwiaty są doskonałym źródłem sub-
stancji biologicznie czynnych, co pozwa-
la na ich wykorzystywanie w przemy-
śle kosmetycznym. Wiele z nich wykazu-
je szereg właściwości leczniczych. Rośliny 
te znalazły również swoje miejsce w ku-
chennym klimacie. Wykorzystują je za-
równo kucharze, cukiernicy, dietetycy, jak 

i konsumenci, którzy szukają urozmaicenia i nowości w do-
znaniach kulinarnych. Wybierając kwiaty do spożycia nale-
ży jednak zawsze pamiętać, że nie wszystkie z nich są jadal-
ne. Powinniśmy mieć gwarancję, że pochodzą one z pewne-
go źródła, a najlepiej gdy można je pozyskać z własnej, natu-
ralnej uprawy. Warto też pamiętać, że kwiaty mogą być przy-
czyną różnego rodzaju uczuleń.

Właściwości i zastosowanie
wybranych kwiatów jadalnych

aksamitka – pomarańczowe kwiaty o smaku cytrusowym 
mogą być dodawane do ziemniaków, ryżu, sosów i pieczo-
nych mięs. Są także idealnym dodatkiem do sałatek, owo-
ców morza i gorących deserów. Aksamitka, dzięki bogatej za-
wartości fitoncydów (roślinne antybiotyki) działa silnie bak-
teriobójczo m.in. wobec gronkowców, paciorkowców i pałe-
czek okrężnicy. Hamuje rozwój grzybów z rodzaju Candi-
da. Są bardzo pomocne przy takich schorzeniach, jak zapale-
nie zatok, gardła, oskrzeli i płuc oraz przy infekcjach bakte-
ryjnych opornych na antybiotyki. Roślina wykazuje właści-
wości moczopędne, rozkurczowe, przeciwzapalne, napotne, 
żółciopędne, przeciwpasożytnicze, antybakteryjne, przeciw-
depresyjne, przeciwgrzybicze i wykrztuśne. Poleca się ją na-
wet w leczeniu boreliozy. 

Nagietek – kwiaty dają lekko pikantny posmak i nieco ko-
loru do chleba i zup. Płatki nagietka można wykorzystywać 
w postaci świeżej, jak i suszonej. Zawierają naturalne barwniki 
– karotenoidy. Stosowane są jako przyprawa do masła, serów 
i omletów, a także sałatek czy sosów. Od dawna zastępowa-
no nimi znaną wszystkim najdroższą przyprawę świata, czy-
li szafran. Stąd też wywodzi się inna pięknie brzmiąca nazwa 
nagietka, a mianowicie „róża szafranowa”. Dziś również śmia-
ło można użyć nagietka jako zamiennika szafranu. Kwiaty te 
są także składnikiem mieszanek liściastych herbat. 

Spożywanie preparatów zawierających w swoim składzie na-
gietki pobudza działanie wątroby, a także zwiększa ilość wy-
dalanego moczu. Wpływa również na poprawę odporności or-
ganizmu. Płatki nagietka działają przeciwzapalnie, bakteriobój-
czo i grzybobójczo. Nagietki sprzyjają gojeniu się ran. Stosuje 
się je również przy zmęczeniu i zapaleniu spojówek.

Nasturcja – Świeże liście i kwiaty mają pikantny, przypo-
minający rzeżuchę lub rzodkiewkę, smak. W kuchni kwia-
ty nasturcji znajdują zastosowanie jako dodatek do sałatek. 

Aksamitka
Nasturcja

Nagietek

Kwiaty to nie tylko ozdoba
Kwiaty to dla większości z nas przede wszystkim rodzaj dekoracji wnętrz oraz ogrodów. Idealnie sprawdzają się również jako 
piękny, barwny prezent wręczany na różne okazje takie, jak np. urodziny, imieniny czy podziękowanie. Oprócz tych znanych 
wszystkim zastosowań, kwiaty są także wykorzystywane jako rośliny o właściwościach leczniczych. Nie jest już chyba dla 
nikogo zaskoczeniem ich obecność w świecie kulinariów, sprawdzają się jako element smakowy i dekoracyjny wielu potraw.

mgr inż. Monika hodór 
Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
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Dobrze komponują się z zieloną sałatą i świeżym szpina-
kiem oraz twarogiem i jajkami na kanapce. W marynowa-
nej wersji niedojrzałe owoce nasturcji stanowić mogą za-
miennik kaparów. Dodatek nasturcji może wzbogacić smak 
zapiekanek czy pasztetów. Dzięki zawartości olejków ete-
rycznych nasturcja ma podobne działanie do penicyliny. 
Warto o niej pamiętać przy zapaleniu oskrzeli i dróg mo-
czowych. Nasturcja wzmacnia układ odpornościowy. W jej 
kwiatach znajduje się m.in. luteina, która jest bardzo ważna 
dla zachowania dobrego wzroku. Ponadto, kwiaty nastur-
cji zawierają antocyjany (nieocenione, jeśli chodzi o właści-
wości ochronne, pozwalające zapobiegać chorobom wątro-
by czy układu krwionośnego), kwas askorbinowy (witami-
na C, niezbędna w przemianach metabolicznych człowieka) 
i fenole (słabe kwasy o silnych właściwościach antyseptycz-
nych, wykazujące działanie przeciwbakteryjne, przeciwza-
palne i przeciwutleniające).

Róża – jeden z najbardziej znanych i popularnych kwiatów 
ozdobnych w Polsce. Owoce róży zawierają pektyny, antocy-
jany, kwasy organiczne, cukry oraz garbniki. Róża to również 
źródło dużych ilości witaminy C. Wzmacnia organizm w sta-
nach osłabienia czy stresu, a także w chorobach. Ma działanie 
przeciwzapalne, przeciwutleniające oraz uspokajające. Zarówno 
owoce, jak i płatki róż znajdują zastosowanie w produkcji wie-
lu przetworów. W kuchni można używać płatki każdej pach-
nącej róży, ale pod warunkiem, że nie była pryskana środkami 
ochrony roślin i nie pochodziła np. z kwiaciarni. Znane jest za-
stosowanie płatków róży do produkcji konfitur oraz nalewek. 
Woda różana to kolejny przykład wykorzystania róż, w tym 
w cukiernictwie, w kuchni bliskiego wschodu, a także jako do-
datek do perfum, balsamów, glinek, maseczek, kremów, a na-
wet jako samodzielny kosmetyk do twarzy i włosów. Kandy-
zowane lub surowe płatki są świetnym dodatkiem do deserów 
i sałatek, a ponadto pięknie ozdabiają rozmaite ciasta. Najlep-
sze gatunki kulinarne róż to: róża francuska, stulistna, jabłko-
wata, galicyjska, pomarszczona, japońska, damasceńska oraz 
powszechnie znana dzika róża. 

Stokrotka pospolita – kwiat o dość niepozornym wyglą-
dzie, ale za to bogaty w wiele wartościowych substancji. Za-
wiera m.in.: beta-karoten (prowitamina witaminy A), olejki 
eteryczne, flawonoidy, sole mineralne, kwasy organiczne i sa-
poniny. Młode listki stokrotki są źródłem witaminy C i soli 

mineralnych takich, jak: potas, wapń, fosfor, magnez i żela-
zo. Płatki stokrotki doskonale nadają się jako dekoracja dese-
rów, sałatek czy zup. Stanowić mogą dodatek do ciast, mu-
sów i pasztetów. Stokrotka ma lekko miętowy smak, dzięki 
czemu stanowić może dodatek do herbaty czy zimnych napo-
jów. Może być wykorzystywana do sałatek i omletów, a także 
jako składnik deserów. Stokrotka pospolita od wieków stoso-
wana jest jako środek przeciwgorączkowy. Kwiaty tej rośliny 
wykorzystuje się także w kosmetykach i maściach, jako śro-
dek przeciwzapalny, regenerujący i przyspieszający gojenie 
ran. Kosmetyki z wyciągiem z kwiatów stokrotki mogą być 
doskonałym wyborem przy trądziku czy innych typach za-
palenia skóry. Stokrotki wykorzystywane są również do spo-
rządzania naparów o działaniu moczopędnym i przyspiesza-
jącym metabolizm. Są one naturalnym „preparatem oczysz-
czającym” – ułatwiają usuwanie toksyn. Mają pobudzający 
wpływ na perystaltykę przewodu pokarmowego, stąd też 
przydatne są w leczeniu nieżytu żołądka czy chorobach je-
lit. Ponadto pobudzają apetyt. 

Omówione w niniejszym artykule rośliny stanowią jedynie 
niewielki procent kwiatów znajdujących szerokie zastosowa-
nie jako preparaty lecznicze. Wiele z nich wykorzystuje się też 
w produkcji preparatów kosmetycznych. Jak się okazuje kuch-
nia to także dobre miejsce na ich zastosowanie - do celów kuli-
narnych. Na przykładzie omówionych roślin można śmiało po-
wiedzieć, że często znane nam i powszechnie spotykane kwia-
ty dostarczają nie tylko wrażeń estetycznych, ale także smako-
wych. Wiele z nich ma również pozytywny wpływ na nasze 
zdrowie i urodę. Należy jednak zawsze mieć na uwadze źró-
dło ich pochodzenia. Rośliny te powinny być wolne od środ-
ków ochrony roślin, świeże, nie mogą szkodzić naszemu zdro-
wiu lub życiu. 

Źródła:
- Polish Food nr 2-2018
- Wiadomości rolnicze nr 5, maj 2018
- www.swiatkwiatow.pl
- www.akademiadietetyki.pl
- www.toraf.pl
- gazetakrakowska.pl
- https://zdrowie.tvn.pl/a/stokrotka-pospolita-wlasciwosci-zdrowotne-
przepisy

Dzika róża

Stokorotka
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Mniszek lekarski. Chwast czy zioło?
Potoczna nazwa mniszka lekarskiego, czyli mlecz, jest bardzo myląca dla osób, które nie znają się na botanice. 
Mniszek i mlecz to dwie różne rośliny, choć w mowie potocznej stosuje się je zamiennie.

mgr inż. Justyna Nowak
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Węgorzewo

Jak więc odróżnić 
obie rośliny? Wystar-
czy ocenić ich wy-
gląd i budowę. 
q	Mlecz – chwast 

o jednej łodydze, 
z której może wy-
rastać wiele kwia-
tów i liści. 

q	Mniszek lekarski – zazwyczaj kilka 
łodyg wyrastających z jednego miej-
sca, a na każdej z nich znajduje się tyl-
ko jeden kwiat. Łodygi te nie mają li-
ści. Dzięki wielu właściwościom lecz-
niczym znajduje zastosowanie w me-
dycynie naturalnej. W ziołolecznic-
twie wykorzystuje się głównie ko-
rzeń i liście mniszka, niekiedy zbiera 
się również kwiaty. Jest to roślina ja-
dalna o wielu właściwościach prozdro-
wotnych, rosnąca na łąkach, przy dro-
gach i w ogrodach całej Europy, w Azji 
i w obu Amerykach. Mniej znane na-
zwy mniszka lekarskiego to:
n mniszek pospolity;
n dmuchawiec;
n lwi ząb;
n niewieścia stałość;
n bole oczy.

Często traktowany jest jako uciążliwy 
chwast, szczególnie przez działkowców, 
pielęgnujących swoje trawniki. Czy jednak 
słusznie? Przy tylu jego właściwościach 
leczniczych? Postaram się moich czytel-
ników przekonać do mniszka lekarskie-
go, jako naturalnego składnika diety, nie 
tylko wegańskiej.

Syrop z mniszka pomaga na różne do-
legliwości, m.in. infekcje dróg oddecho-
wych. Stosowany jest w leczeniu kasz-
lu, chrypki, stanów zapalnych jamy ust-
nej, a także bólów gardła. Już nasze bab-
cie, a może i prababcie, sięgały po syrop 
z mniszka lekarskiego, gdy dokuczał im, 
któryś z powyższych objawów. Jest on po-
zyskiwany z kwiatów, korzeni lub łodygi 
rośliny. Jest łatwy do przyrządzenia w do-
mu, ale nie będę tu robić konkurencji zie-
larzom, bo każdy ma swój sposób.

Miód z mniszka – główną właściwością 
miodu mniszkowego, podobnie jak innych 
miodów, jest działanie antyseptyczne, prze-

ciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz prze-
ciwwirusowe. Miód z mniszka to świetny 
lek na przeziębienie oraz grypę. 

Dzisiaj, kiedy dowiadujemy się, że prze-
mysł farmaceutyczny, a z nim medycyna, 
nie nadążają z produkcją skutecznych le-
ków, w walce z nowymi wirusami i szcze-
pami bakterii, może warto „wspomagać 
się” naturalnymi sposobami leczenia? Oso-
biście polecam. Na pewno nie zaszkodzi!

Co warto jeszcze wiedzieć o mnisz-
ku lekarskim? Skąd się biorą jego lecz-
nicze właściwości?

Roślina swoje lecznicze właściwości za-
wdzięcza zawartości sporej ilości witamin 
i minerałów. Jest bogatym źródłem wita-
min C, witaminy A, witaminy D, witamin 
z grupy B oraz potasu, magnezu, krzemu 
i żelaza. Ponadto zawiera flawonoidy i inne 
przeciwutleniacze, np. karotenoidy i polife-
nole. Zawiera inulinę, prebiotyk stymulujący 
rozrost prawidłowej flory bakteryjnej ukła-
du pokarmowego. Substancja ta działa tak-
że przeciwcukrzycowo, spowalniając wchła-
nianie cukru z pożywienia do krwi i obni-
żając indeks glikemiczny spożytego pokar-
mu. Jak podaje wiele źródeł, dzięki garbni-
kom roślinnym mniszek pospolity ma dzia-
łanie bakteriobójcze, stanowi też potencjalną 
ochronę przed chorobami nowotworowymi. 
Ma również działanie przeciwzapalne, prze-
ciwwirusowe i przeciwgrzybicze.

Poza tym mniszek lekarski stosowany 
zewnętrznie przyśpiesza proces gojenia 
się ran. Może on być stosowany również 
w chorobach skóry, takich jak łuszczyca 
czy trądzik. Sok z mniszka bywa używa-
ny do likwidowania brodawek skórnych.

W problemach trawiennych warto się-
gnąć po odwar z korzenia mniszka lekar-
skiego, który poprawia trawienie i wspo-
maga leczenie chorób układu pokarmo-
wego, najczęściej – wątroby i woreczka 
żółciowego.

Jego lecznicze działanie korzystnie 
wpływa na pracę układu trawiennego, 
m.in. poprzez:
n pobudzanie wydzielania żółci przez 

wątrobę,
n działanie rozkurczające, dzięki czemu 

ułatwia transport żółci w drogach żół-
ciowych,

n pobudzanie wydzielania kwasu solne-
go w żołądku,

n usuwanie z organizmu nadmiar pota-
su i sodu,

n wspomaganie organizmu przy obniża-
niu poziomu cukru w krwi.

Lecznicze właściwości mniszka lekar-
skiego potwierdzają się także podczas 
wspomagania leczenia stanów zapal-
nych układu moczowego. Działanie mo-
czopędne i oczyszczające zwiększa prze-
sączanie w kłębkach nerkowych, a po-
nadto:
n zapobiega tworzeniu się piasku i ka-

mieni,
n ma zastosowanie w leczeniu przewle-

kłego zapalenia pęcherza i kamicy ner-
kowej.

Przetwory z mniszka są polecane 
w chorobach z upośledzeniem czynno-
ści kłębków nerkowych i zmniejszeniem 
dobowej ilości moczu, w obrzękach spo-
wodowanych niedomogą krążenia i ne-
rek. Warto po nie sięgnąć także pomocni-
czo w reumatyzmie, podagrze i otyłości.

Warto zapamiętać!
n sok lub sałatka z liści mniszka to do-

skonały sposób na kurację oczysz-
czającą organizmu;

n korzeń mniszka lekarskiego wyko-
puje się jesienią;

n liście mniszka lekarskiego najlepiej 
zbierać wczesną wiosną. Ścina się je, 
gdy koszyczki kwiatowe są jeszcze 
w pączkach. Zrywać bez szypułek;

n ze świeżych liści mniszka przyrzą-
dza się wiosenne sałatki. Wystarczy 
skropić je octem i oliwą, można do-
dać odrobinę cukru oraz warzywa;

n sok wyciśnięty z posiekanych liści 
doskonale oczyszcza organizm;

n do robienia naparu używa się suszo-
nych liści. 

Źródło:
- https://www.chillizet.pl/Styl-zycia/Kuch-
nia/Mniszek-lekarski-wlasciwosci- i-
zastosowanie-Mniszek-lekarski-a-mlecz-7782
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

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

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

n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
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 Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie sta-
cje paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ści-
nacz zielonek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619, 
518 867 456.

n Bielarka pneumatyczna, agregat malarski, pianownica, piaskar-
ka, stal nierdzewna. Gwarancja 5 lat. Okazja! Model 2018. Pro-
ducent, tel. 533 053 636.

n Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) – 7,5 m. Tel. 503 509 932.
n Maszt podnoszący wózka widłowego MANITOU udźwig 

1000 kg wysokość unoszenia 3 m, stan: b. dobry, cena: 2 000 zł. 
Ełk. Tel. 693 467 794.

KuPIĘ:
n Zatrudnię kombajnistę na żniwa z noclegiem. 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.

n Pług Kverneland, traktor 4- lub 6-cylindrowy, żnijkę do zboża, 
rozsiewacz 2-tarczowy do nawozów i przyczepę 4- lub 6-tono-
wą. Tel. 795 807 728.

n Grunty rolne, ziemię rolną od 2 do 4 klasy, o powierzchni od 
30 do 100 ha. Tel. 795 807 728.

n Rozdrabniacz słomy do Bizona, opony 23,1-26x do Bizona. Pług 
obrotowy lub zagonowy 4-skibowy. Ciągnik Zetor 11441, 1222, 
1214 lub 1614. Tel. 795 807 728.
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Adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:
 

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. Kościuszki 1/6, tel. (89) 624 30 59

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2020 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 czerwca 2020 r. adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
1. Scalanie, łączenie się
2. Pod filiżanką
3. „… rosła polna”
4. Jest nim liana
5. Może być sztuczna
6. Ogólny, całościowy
7. Nazajutrz po „nadużyciu”
8. Areał, obszar
9. W beczce to szpunt
10. Konwojowanie, pilnowanie
11. Okręt eskortowy
12. Zioło o właściwościach przeciwgrzybiczych
13. Frakcja stała gnojowicy
14. Rodzaj medycyny niekonwencjonalnej
15. Gra karciana w 21
16. Banał
17. Elektryczny nie tylko pastuch
18. Zboże pochodzące z Afryki
19. Zbiór np. obrazów
20. Kolega, kumpel
21. Trzeba o nią dbać
22. W szachach i warcabach
23. Znajomości, „plecy”
24. Kraj tulipanów
25. Jakub
26. Horoskop
27. Beksa, płaksa
28. Zabór, zajęcie (terytorium)
29. Broń miotająca kamienie
30. Polskie Nashville
31. Hobby
32. Nie później
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2020

Realizowana w ramach operacji „Konkurs 
AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki”

Ogólnopolski konkurs AgroLiga 2020 rozstrzy-
gany jest na dwóch szczeblach – wojewódzkim 
i krajowym. Wojewódzki etap konkursu organi-
zowany jest przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie we 
współpracy z Zachodniopomorskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, natomiast 
etap krajowy przez Redakcję Audycji Programu 1 
TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub pod Honoro-
wym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS. 

Konkurs AgroLiga 2020 Etap wojewódzki finan-
sowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwe-
stująca w obszary wiejskie”. 

Uczestnicy konkursu mogą być zgłaszani przez 
doradcę rolniczego wypełniając kartę zgłoszenia do-
stępną na stronie Warmińsko-Mazurskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 
www.wmodr.pl.

Konkurs AgroLiga prezentuje dorobek rolnic-
twa i firm funkcjonujących w branży rolniczej z po-
działem na poszczególne województwa. Laureaci 
w obydwu kategoriach to najlepsi rolnicy i przed-
stawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy są liderami 
w regionie, osiągają wysokie rezultaty produkcyjne 
i ekonomiczne, rozwijają działalność z wykorzysta-
niem funduszy unijnych oraz wykazują zaangażo-
wanie w życiu lokalnej społeczności. Uczestnictwo 
w konkursie to prestiż w branży, zaś bycie laure-
atem – ogromny sukces oraz świadectwo pomysło-
wości i kreatywności w poszukiwaniu nowych roz-
wiązań produkcyjnych. 

Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódz-
kiego w obu kategoriach komisja weźmie pod uwa-
gę również: bezpieczeństwo pracy oraz estetykę obej-
ścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy. 

REGULaMIN Konkursu agroLiga 2020
Konkurs AgroLiga 2020 organizowany jest na 

szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrod-
ki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajo-
wym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 
1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Ho-
norowy Patronat nad konkursem sprawują: Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, Dyrektor 
Generalny KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medial-
ny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. 
Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajo-
wych AgroLigi 2020 w kategoriach: Rolnicy i Firmy.
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódz-

kim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przy-
stąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotych-
czasowych edycji agroLigi oraz Mistrzowie Wo-
jewódzcy agroLigi z lat 2015-2019.

2. Pierwszy etap rozpoczyna się w kwietniu 2020 r. 
poprzez wydrukowanie regulaminu w czasopi-
smach wydawanych przez Wojewódzkie Ośrod-
ki Doradztwa Rolniczego.

3. Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny 
wpływać zgłoszenia kandydatów w kategoriach 
Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu danego wo-
jewództwa.

4. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego 
powinny powołać Komisje Konkursowe, które 
dokonają oceny zgłoszeń.

5. W czasie swoich prac Komisje Konkursowe po-
winny wziąć pod uwagę następujące elementy 
oceny:
a) do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby 

prowadzące samodzielnie lub wraz z ro-
dziną gospodarstwo rolne. Kandydaci po-
winni uzyskiwać wyniki (plony, wydaj-
ność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej 
średniej krajowej. W gospodarstwach mo-
że być prowadzona dodatkowa działal-
ność gospodarcza (świadczenie usług me-
chanizacyjnych i innych, przetwórstwo, 
agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane 
dochody nie przewyższają jednak docho-
dów z zasadniczej działalności rolniczej. 
W gronie laureatów nie mogą się znaleźć 
gospodarstwa z niedokończonymi inwe-
stycjami, mocno zadłużone lub niestabil-
ne ekonomicznie. W tej kategorii nie mo-
gą być też uwzględniane osoby, które nie 
mają ziemi i zajmują się wyłącznie obro-
tem płodami rolnymi.

b) do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie 
przedsiębiorstwa działające na rynku regio-
nalnym (czyli na terenie danego wojewódz-
twa i ościennych) i zajmujące się przetwór-
stwem rolno-spożywczym, świadczeniem 
usług rolnych i wiejskich, handlem środków 
produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, 
pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także 
wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, pro-
wadzone przez właścicieli bądź dzierżawców 
i zatrudniające siłę najemną.

c) przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Woje-
wódzkiego w obu kategoriach Komisje Kon-
kursowe powinny też brać pod uwagę: za-
sady bezpieczeństwa pracy, estetykę obej-
ścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

d) Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolni-
czego jako organizatorzy AgroLigi 2020 na 
szczeblu wojewódzkim są odpowiedzialne 
za weryfikację płynności finansowej uczest-
niczących w konkursie firm i gospodarstw 
rolnych.

6. Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza 
i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2020 
powinna się odbywać na łamach czasopism 
wydawanych przez ODR-y. Wskazane jest, 
by Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rol-
niczego – w miarę możliwości – rozpropa-
gowały konkurs oraz jego uczestników na 
szczeblu wojewódzkim w lokalnej prasie, 
radiu i telewizji.

7. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Woje-
wódzkich agroLigi 2020 w kategorii Rolni-
cy i firmy powinno się odbyć do 30 września 
2020 r. w wyniku oceny Komisji Konkurso-
wej powołanej na szczeblu wojewódzkim lub 
w drodze głosowania czytelników czasopism 
wydawanych przez ODR-y.

8. Organizatorzy konkursu na szczeblu krajowym 
zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń 
w wypadku:
• stwierdzenia braku płynności finansowej 

zgłaszanych firm i rolników
• wejścia w konflikt z prawem
• wadliwego zakwalifikowania firmy lub rol-

nika do odpowiedniej kategorii
W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki mo-
że nie zostać dopuszczony do finału krajo-
wego. Jego miejsce zajmie wówczas Wice-
mistrz Wojewódzki.

9. W drugim etapie konkursu do sekretariatu kon-
kursu AgroLiga wpływają zgłoszenia Mistrzów 
Wojewódzkich AgroLigi 2020 w kategoriach Rol-
nicy i Firmy jako nominatów do tytułu Mistrza 
Krajowego AgroLigi 2020. Zgłoszenia powinny 
zawierać: protokół z rozstrzygnięcia konkursu 
AgroLiga 2020 na szczeblu wojewódzkim, do-
kładne dane teleadresowe (adres pocztowy, tele-
fon, fax, e-mail, ew. strona www) oraz wizytów-
ki gospodarcze poszczególnych Mistrzów Woje-
wódzkich o objętości do 1 strony formatu a4.
Zgłoszenia należy przesłać do 31 października
2020 r. pod adresem:

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa

z dopiskiem
Sekretariat Konkursu „AgroLiga 2020”

10. Kapituła Krajowa konkursu AgroLiga 2020, zło-
żona z Mistrzów Krajowych AgroLigi z lat 2015-
2019 w kategoriach Rolnicy i Firmy oraz przed-
stawicieli organizatorów na szczeblu krajowym 
i honorowych patronów, wyłoni Mistrzów Krajo-
wych, Wicemistrzów Krajowych oraz Laureatów 
Krajowych AgroLigi 2020 na podstawie nadesła-
nych zgłoszeń przez Wojewódzkie Ośrodki Do-
radztwa Rolniczego oraz dodatkowo – w przy-
padku kategorii Rolnicy – wizytacji lokalnej.

11. Krajowy finał konkursu agroLiga 2020 odbę-
dzie się w II kwartale 2021 roku.

Zapraszamy do udziału
i życzymy powodzenia!

Karty zgłoszenia do Konkursu aGROLIGa 
2020 są dostępne na stronie Warmińsko-Mazur-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzi-
bą w Olsztynie.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl. Zostań 
Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Za treść merytoryczną odpowiada Zachodniopomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Rusza nowa edycja konkursu AgROLIgA 2020

„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 




