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Nowe rozwiązania zwiększające żyzność
i aktywność gleby
W sprzyjających warunkach rolnictwa ekologicznego, chronimy gle-
bę, wodę, krajobraz naturalny i uzyskujemy produkty wysokiej jako-
ści biologicznej.

Systemy utrzymania bydła mlecznego
Budynki inwentarskie służące do produkcji zwierzęcej obejmują 
obiekty przeznaczone do hodowli oraz chowu zwierząt. W związku 
ze zmechanizowaniem pracy oraz zmianą wymagań zwierząt na prze-
strzeni ostatnich lat rola budynków inwentarskich uległa zmianie.
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Rząd wspiera wieś

Środki, w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł, będą przezna-
czone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zaku-
pów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały nie-
gdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki 
rolnej. Suma 340 mln zł w skali kraju to pierwszy krok w kie-
runku realizacji zgłoszonych potrzeb. Program będzie konty-
nuowany w następnych latach. 

RFIL dedykowany dawnym PGR-om to program dla wy-
kluczonych. Tak w skrócie można podsumować kolejne rządo-
we wsparcie skierowane do gmin. To element Polskiego Ładu, 
u którego podstaw leży sprawiedliwy rozwój tych obszarów, 
dla których transformacja początku lat 90-ch okazała się kata-
strofą. Dwa województwa otrzymały największą pulę środków 
– zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie, gdzie najwię-
cej było państwowych gospodarstw rolnych. Blisko 47 mln zł 
rządowego dofinansowania otrzymało 47 gmin w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim na realizację 52 inwestycji, waż-
nych z punktu widzenia mieszkańców.

Co samorządy planują za te pieniądze? Na liście dominują 
projekty budowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, 
oczyszczalni ścieków oraz przebudowy dróg gminnych i do-
jazdowych do post PGR-owskich osiedli. Ta podstawowa infra-
struktura komunalna nadal zajmuje pierwszoplanowe pozycje 
w potrzebach beneficjentów. Za rządowe pieniądze samorzą-
dy będą mogły również modernizować stacje uzdatniania wo-
dy, remontować i przebudowywać wiejskie świetlice oraz bu-
dować obiekty rekreacyjne, m.in., boiska, a także dokonać nie-
zbędnych zakupów inwestycyjnych. 

Samorządy wskazały na miejscowości, o potrzeby któ-
rych przez wiele lat mało kto się troszczył. Dzięki rządo-
wej dotacji w wysokości 2 mln zł gmina Kolno wybudu-
je nową sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej oraz tłoczonej, zapewniającej odbiór ścieków komunal-
nych z działek w zabudowie mieszkaniowej w miejscowo-
ści Górowo i poprzez Kruzy podłączy ją do istniejącej ka-
nalizacji w Tejstymach. To etap pierwszy inwestycji war-
tości 5 mln zł. 

Z kolei gmina Miłakowo wykona sieć kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej oraz fragment infrastruktury komunikacyjnej nie-
zbędnej do rewitalizacji osiedla mieszkaniowego w tej miejsco-
wości. Tu również kwota dofinansowania wynosi 2 mln zł. Od-
legła od wielkich szlaków gmina Dźwierzuty za 2 mln zł do-
tacji wybuduje oczyszczalnie ścieków w Popowej Woli i Gro-
dzisku. Z innych inwestycji warto wymienić m.in. przebudo-
wę 3 odcinków dróg w gminie Olecko, budowę boiska dwu-
funkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach 
w gminie Rybno. 

Patrząc na większość projektów aż trudno uwierzyć, że 
w XXI wieku mamy w regionie jeszcze takie braki w infra-
strukturze komunalnej. To nie tylko spadek po czasach komu-
nizmu, ale także przykład niefrasobliwych rządów poprzed-
nich ekip, których decyzje z każdym rokiem pogłębiały wy-
kluczenie gospodarcze, komunikacyjne i społeczne miejscowo-
ści post pegeerowskich. 

Na ten program czekały samorządy, w których gestii znajdują się tereny popegeerowskie. I nie zawiodły się. Skala 
potrzeb zgłoszonych przez JST była tak znaczna – na nabór ogłoszony w grudniu 2020 roku do MSWiA wpłynęło 
3,6 tys. wniosków – że premier Mateusz Morawiecki zdecydował zwiększyć pulę środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych z 250 do 340 mln zł. Dzięki nim można będzie wesprzeć gminy, w których istniały PGR-y. 

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
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wiadomości z województwa

W sytuacji gdy wiele gmin popegeerowskich, wskutek 
wieloletnich zaniedbań tych obszarów, ale także odczuwal-
nego dla mieszkańców – będącego skutkiem epidemii Co-
vid-19 - spadku produktu krajowego brutto, doświadczy-
ło zagrożenia niewykonania planów inwestycyjnych na rok 
2020 r., przekazanie tych środków będzie realnym wspar-
ciem gmin, na terenie których funkcjonowały zlikwidowa-
ne państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. A co za 
tym idzie, także mieszkańców tych terenów, którzy będą 
mieli możliwość korzystania na co dzień ze sfinansowanych 
w ten sposób inwestycji.

Państwowe gospodarstwa rolne pojawiły się w strukturze 
polskiej gospodarki w roku 1949 w wyniku przymusowej ko-
lektywizacji wdrożonej przez komunistów. W roku 1989, na 
progu transformacji, gospodarowały na ok. 17,8% ogólnej po-
wierzchni ziemi rolnej w Polsce. W granicach obecnego woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego funkcjonowało około 215 
jednostek PGR-ów, które obejmowały pół miliona hektarów, 
co stanowiło około 20% powierzchni całego obecnego woje-
wództwa.

W 1990 roku PGR-y zatrudniały 395 tys. osób. Po przejściu 
na gospodarkę rynkową, zostały zlikwidowane, a ich majątek 
został przejęty przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). Rozpo-
czął się proces likwidacji gospodarstw zakończony w 1995 ro-
ku. W momencie przejmowania przez Agencję w PGR praco-
wało 193 tys. pracowników. Pozostali musieli znaleźć zatrud-
nienie gdzie indziej. Znaczna liczba osób wypadła z rynku 
pracy. Niektórzy na trwałe. W 1991 roku liczba bezrobotnych 
podających PGR jako ostatnie miejsce zatrudnienia wynosiła 
100 tysięcy. Przez wiele lat województwo warmińsko-mazur-
skie zajmowało pierwsze miejsce w kraju pod względem sto-
py bezrobocia. Pojawiło się bezrobocie pokoleniowe dotyka-
jące całe rodziny. 

„Rozwój musi się charakteryzować tym, że te demony prze-
szłości z III Rzeczypospolitej, z czasów wcześniejszych muszą 
odejść w niepamięć. Jedną z pięt achillesowych rozwoju III RP 
niewątpliwie był brak dbałości o obszary popegeerowskie” po-
wiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej 
inaugurującej niecałe pół roku temu program dla polskich wsi. 
Za słowami idą czyny. Na wieś popłynie strumień pieniędzy, 
który pozwoli nadgonić im stracony czas.
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z życia WMODR

n Trwają Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021
Od 14 czerwca br. Ośrodek realizuje 19 Po-
wiatowych Dniach Pola. Do 9 lipca odbędą 
się one w następujących powiatach: 
n 1 lipca – powiat nowomiejski – temat prze-

wodni: „Uprawa zbóż paszowych – fakty 
i perspektywa”;

n 2 lipca – powiat nidzicki – temat przewod-
ni: „Kukurydza rośliną przyszłości pol-
skiego rolnictwa”;

n 6 lipca – powiat lidzbarski – temat przewodni: „Diagnosty-
ka chwastów jednoliściennych w zbożach”;

n 7 lipca – powiat gołdapski – temat przewodni: „Stan aktual-
ny i perspektywy uprawy kukurydzy”;

n 8 lipca – powiat olecki – temat przewodni: „Uprawa zbóż 
a założenia Europejskiego Zielonego Ładu”;

n 9 lipca – powiat szczycieński – temat przewodni: „Diagno-
styka chwastów kukurydzy”.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda War-

mińsko-Mazurski Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą 
towarzyszącą Krajowym Dniom Pola 2021 w Minikowie od-
bywającym się pod hasłem „Europejski Zielony Ład na polach 
w Polsce”. Spotkania są otwarte dla każdego zainteresowane-
go rozwojem regionalnego i krajowego rolnictwa. Spotkajmy 
się na polu!

| Zapraszamy do udziału w różnych formach przekazywa-
nia wiedzy przez WMODR

n Od 7 czerwca br. Ośrodek powrócił do organizacji stacjo-
narnych grupowych form doradczych, a więc szkoleń, po-
kazów, warsztatów, seminariów, konferencji i in.

n Nadal odbywają się spotkania online prowadzone przez 
doradców mające na celu przekazanie najświeższych, waż-
nych i ciekawych informacji dot. rolnictwa i obszarów wiej-
skich.
Szczegółowe informacje o formach, terminach i tematach spotkań 

zawsze można uzyskać bezpośrednio u doradcy terenowego i na stro-
nie internetowej Ośrodka.

n Lokalne Partnerstwa Wodne
WMODR, przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, od 
2020 roku realizuje koncepcję tworzenia na terenie wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego Lokalnych Partnerstw Wodnych 
(LPW). Podjęta inicjatywa LPW ma na celu zwiększenie roli lo-
kalnych społeczności w rozwiązywaniu problemów dotyczą-
cych planowania inwestycji i zarządzania wodą oraz zacieśnie-
nie współpracy wszystkich podmiotów działających, zarów-
no na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym w zakresie racjo-
nalnego gospodarowania wodą ze szczególnym uwzględnie-
niem potrzeb obszarów wiejskich i rolnictwa. Pierwsze, pilo-
tażowe, partnerstwo powstało w 2020 roku na terenie powia-
tu braniewskiego. W tym roku partnerstwa zawiązały się w 9 
powiatach naszego województwa. Więcej informacji można uzy-
skać w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska pod 
nr. tel. 89/ 535 76 84. 

n Konkursy WMODR:
q Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP 

w Rolnictwie – eliminacje powiatowe odbywają się w termi-
nie: 14 czerwca – 16 sierpnia br. Rozgrywki wojewódzkie za-
planowane są na dzień 9 września br. w Centrum WMODR 
w Olsztynie. Kontakt do organizatora bezpośredniego pod 
nr. tel. 89/535 76 84 w. 46.

q Konkurs fotograficzny „Rolnictwo to moja pasja” – celem 
konkursu jest ukazanie piękna warmińsko-mazurskiej wsi 
i rolnictwa. Zdjęcia wykonane na terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego można przesyłać do dnia 21 sierpnia 
br. Kontakt do organizatora bezpośredniego pod nr. tel. 89/ 
535 76 84 w. 44.

q W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Oso-
by, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi 
XX wieku. Opowiadania wybrane – na prace konkurso-
we, w dowolnej formie literackiej, zawierające wspomnie-
nia, oczekujemy do 30 września br. Więcej informacji pod 
nr. tel. 89/535 76 84 w. 49.
Szczegółowe informacje o konkursach (regulaminy, karty zgło-

szeń, terminy, adresy) są dostępne na stronie internetowej Ośrodka.

n XXVII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” 
Wydarzenie planujemy zorganizować w dniach 4-5 

września br. Zaprezentowane zostaną, m.in.: nowocze-
sne ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, a także rośli-
ny i artykuły szkółkarskie, sadownicze i ogrodnicze. Nie 
zabraknie żywności tradycyjnej i regionalnej, rękodzie-
ła oraz stoisk informacyjno-doradczych instytucji i jed-
nostek działających na rzecz rolnictwa. Komisarzem tar-
gów jest Mirosław Fesnak, tel. 605 098 542; e-mail: m.fe-
snak@w-modr.pl.

| Realizacja usług doradczych w ramach poddziałania 2.1 
„Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW na la-
ta 2014-2020
WMODR realizuje dwie operacje doradcze finansowane ze 

środków EFRROW. W ramach bezpłatnych programów dorad-
czych, dwu- i trzyletnich, rolnikom, którzy podpisali z Ośrod-
kiem umowę na świadczenie usług doradczych, doradca wy-
konuje szereg czynności, m.in. z zakresu:
n analizy sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa,
n rachunkowości w gospodarstwie,
n ograniczania zanieczyszczenia wód azotanami pochodze-

nia rolniczego,
n dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów 

wzajemnej zgodności,
n dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
n integrowanej ochrony roślin, w tym oceny zagrożenia agro-

fagami i pomocy w podejmowaniu decyzji w zakresie sto-
sowania metod i zabiegów, 

n uczestnictwa w systemach jakości, systemie rolnictwa eko-
logicznego, 

n programu rolno-środowiskowo-klimatycznego,
n modernizacji lub restrukturyzacji gospodarstwa,
n zazielenienia.

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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z życia samorządu województwa

Wnioskodawcami mogły być gminy wiejskie 
oraz miejsko-wiejskie z Warmii i Mazur, któ-
re nawiązały współpracę z Kołem Gospo-
dyń Wiejskich. Ideą inicjatywy, organizowa-
nej przez samorząd województwa, było pro-
mowanie działań z zakresu modernizacji te-
renów wiejskich poprzez wspieranie zadań 
wpływających na zwiększenie poziomu za-

angażowania społeczności lokalnych w sołectwach w regionie. 
Ważne było również budowanie silnego kapitału społeczne-

go zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” 
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa war-
mińsko-mazurskiego do roku 2030. 

Wsparcie można przeznaczyć na zakup wyposażenia ku-
chennego umożliwiającego rozwój działalności, w szczególności: 
sprzęt AGD duży i mały, namioty, grille, garnki, naczynia i sztuć-
ce wielkokrotnego użytku, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni 
i umożliwiające estetyczne podawanie potraw, ekspozytory do 

przetworów i innych produktów. Poza tym zakup strojów ludo-
wych, regionalnych, umożliwiających ich prezentację.

Na dofinansowanie tych przedsięwzięć samorząd wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 100 tys. zł. 

– Działania Kół Gospodyń Wiejskich zyskały przychylność samorzą-
dów gminnych i powiatowych, które czynnie włączają się w organiza-
cję przedsięwzięć na swoim terenie – mówi Gustaw Marek Brzezin, 
marszałek województwa. – Ich działalność we wsiach i gminach pro-
wadzona jest ponadto w ramach współpracy z organizacjami młodzieżo-
wymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, spółdzielczością wiejską, or-
ganami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz insty-
tucjami obsługującymi wieś oraz rolnictwo. Dorobek kobiet zrzeszonych 
w kołach gospodyń jest bardzo bogaty, mają one ogromny wpływ na 
rozwój polskiej wsi, działalność na rzecz środowiska wiejskiego, integra-
cję społeczności lokalnej oraz kultywowanie polskiej tradycji wiejskiej.

Do konkursu wpłynęło 51 wniosków, natomiast na wsparcie 
mogą liczyć 22 projekty. Na jedno przedsięwzięcie można było 
otrzymać 5 tys. zł.

22 projekty mogą liczyć na finansowe wsparcie w formie dotacji celowej w konkursie „Granty Marszałka dla Kół 
Gospodyń Wiejskich” w 2021 roku.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gospodynie z Warmii i Mazur zmieniają wieś

Lp. Gmina Miejscowość Nazwa zadania Wysokość
dotacji w zł

1. Młynary Nowe
Monasterzysko

Zakup wyposażenia i podniesienie potencjału realizacyjnego Koła Gospodyń 
Wiejskich w Nowym Monasterzysku. 5 000,00

2. Dywity Gady Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Gadach 5 000,00

3. Jedwabno Szuć Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz strojów ludowych dla Koła 
Gospodyń Wiejskich w Szuci. 4 800,00

4. Wydminy Gawliki Wielkie Integracja wielopokoleniowa wsi Gawliki Wielkie 4 800,00

5. Nowe Miasto
Lubawskie Radomno Doposażenie pomieszczenia kuchennego w celu poszerzenia działalności kultu-

ralno-kulinarnej KGW Radomno 4 897,83

6. Miłomłyn Liksajny Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Liksajnach 5 000,00

7. Szczytno Gawrzyjałki Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Gawrzyjałkach jako wsparcie 
w kultywowaniu tradycji i promocji produktów lokalnych 5 000,00

8. Stawiguda Ruś Zakup wyposażenia do świetlicy „Nad Łyną” w Rusi 4 968,00
9. Dźwierzuty Linowo „KGW Linowo grilluje i przepisy w internecie pokazuje” 5 000,00
10. Rozogi Rozogi „Jermark Kurpśowski” 4 700,00
11. Rybno Rumian Zamknąć naturę w słoiczkach 5 000,00
12. Biała Piska Rakowo Małe Nie samym chlebem człowiek żyje 3 207,19

13. Biskupiec Węgój „Zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój KGW w Węgoju – 
Warmianki” 4 300,00

14. Pieniężno Kierpajny Wielkie Zakup wyposażenia umożliwiającego rozwój działalności koła gospodyń wiej-
skich „Efektywne Babki”. 5 000,00

15. Biskupiec Łąkorz Świetlica Wiejska w Łąkorzu – rozwój działalności 5 000,00
16. Susz Kamieniec Doposażenie świetlicy w Kamieńcu 5 000,00
17. Kisielice Klimy Wyposażenie świetlicy w Klimach 5 000,00

18. Kętrzyn Nakomiady Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich „Ale Babki” w sprzęt gastronomiczny 
w celu zorganizowania i degustacji potraw kuchni regionalnej 4 350,00

19. Orzysz Ogródek „W Ogródku działamy, wieś naszą zmieniamy!” 3 620,00
20. Gietrzwałd Biesal Doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Biesalu 3 050,00

21. Iława Tynwałd „W plenerze wszystko smakuje lepiej!” – Stworzenie mobilnej, plenerowej kuch-
ni smaków tradycyjnych 4 525,00

22. Zalewo Gubławki Zakup wyposażenia kuchennego dla KGW „Gubławki” 2 781,98
RAZEM 100 000,00

Lista dofinansowanych przedsięwzięć w ramach konkursu „Granty Marszałka 
dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2021 roku
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Branża rolno-spożywcza dysponuje funduszami promocji produktów rolno-spożywczych, które powstały w celu 
wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych.

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

Fundusze promocji – cele strategii

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. 
o funduszach promocji produktów rolno-
-spożywczych, utworzono 10 odrębnych 
funduszy promocji:
n Fundusz Promocji Mleka (który zastąpił 

dotychczas istniejący Fundusz Promocji 
Mleczarstwa);

n Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;
n Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;
n Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;
n Fundusz Promocji Mięsa Owczego;
n Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;
n Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;
n Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;
n Fundusz Promocji Ryb;
n Fundusz Promocji Roślin Oleistych (wprowadzony z dniem 

1 sierpnia 2019 r.).

Fundusze promocji wspierają działania promocyjne i in-
formacyjne, udział w wystawach i targach, badania rynko-
we i naukowe, szkolenia oraz działalność krajowych orga-
nizacji branżowych związaną ze współpracą z organizacja-
mi europejskimi i międzynarodowymi. Ponadto, znacząca 
część tych środków przeznaczana jest na dofinansowanie za-
dań współfinansowanych ze środków UE w ramach promo-
cji europejskich produktów rolno-spożywczych na rynkach-
zagranicznych. 

Decyzje o sposobie wydatkowania i przydzielania kwot na 
poszczególne zadania podejmują Komisje Zarządzające powoła-
ne odrębnie dla każdego funduszu. Składają się one z 9 przed-
stawicieli, tj.: 3 przetwórców produktów 
rolnych właściwych dla danego fundu-
szu, 5 producentów oraz 1 przedstawi-
ciela Izb Rolniczych.

Jednym z zadań Komisji Za-
rządzających jest opracowywa-
nie strategii promocji dla branż, 
których dotyczą fundusze pro-
mocji, tzw. branżowe strategie 
promocji żywności, które na-
stępnie przekazane są ministro-
wi właściwemu do spraw ryn-
ków rolnych.

Strategie dla poszczególnych 
branż opracowywane są na pod-
stawie analizy ich aktualnego stanu 
z uwzględnieniem tendencji na rynku krajowym i międzyna-
rodowym, w tym produkcji, cen, spożycia, handlu zagranicz-
nego, dystrybucji. Na podstawie analizy słabych i mocnych 
stron branż, zagrożeń i szans, realnych problemów określane 
są kierunki działań i cele strategii. 

Wszystkie uchwały Komisji Zarządzających są upublicznia-
ne i dostępne dla każdego producenta i konsumenta.

Sytuacja związana z COVID-19 spowodowała w 2020 r. po-
ważne zachwianie w handlu zagranicznym, ale również we-
wnętrznym naszego kraju. Skutkiem tego są trudności z eks-
portem i zmniejszenie konsumpcji w gospodarstwach domo-
wych i w kanałach HoReCa. Dlatego Komisje Zarządzające po-
szczególnymi funduszami skupiły się na działaniach wspiera-
jących eksport i pozyskaniu nowych rynków zbytu. Do dzia-
łań takich należy promocja poprzez udział w targach, wyjaz-
dach studyjnych, webinariach, spotkaniach online, spotkaniach 
hybrydowych, łącząc B2B oraz platformy internetowe. To rów-
nież udział w wystawach i targach związanych z chowem lub 
hodowlą oraz produkcją lub przetwórstwem. 

W odpowiedzi na współczesne ruchy żądające wyłącze-
nia z jadłospisu produktów pochodzących od zwierząt, czę-
sto wsparte negatywnym PR ze strony mediów, Komisje Za-
rządzające w obronie bytu producentów rolnych kładą nacisk 
na działania informacyjno-promocyjne poparte rzetelnymi ba-
daniami naukowymi potwierdzającymi, że żywność pocho-
dzenia zwierzęcego jest niezbędna do rozwoju i życia każde-
go człowieka, w szczególności dzieci i młodzieży. Ważną rolę 
w uświadamianiu stanowią działania skierowane bezpośred-
nio do konsumentów w postaci współfinansowania warszta-
tów, targów i festynów promujących zdrowy tryb życia, zdro-
wą ekologiczną żywność, degustacji oraz pokazów z udziałem 
mediów i praktyków. 

Z drugiej strony rośnie świadomość proekologiczna powią-
zana często ze zmianą stylu życia i odżywiania się, która ge-
neruje zwiększony popyt na produkcję ekologiczną, co jest 
szansą na promocję produkcji ekologicznej i produktów wy-
sokiej jakości.

Na rozwój poszczególnych branż nie-
korzystnie wpływa sytuacja związana 
z ucieczką młodych ludzi ze wsi. Dlate-
go jednym z celów strategii jest pomoc 
i zachęcenie młodych rolników do po-
zostania na terenach wiejskich i kon-

tynuacje wybranej produkcji oraz 
wsparcie i włączenie małych go-
spodarstw w proces produkcji 
wysokiej jakości, a co za tym 
idzie podniesienie poziomu do-
radztwa rolniczego, prowadze-
nie szkoleń i rozwój certyfiko-
wanej żywności.
Każda z branży posiada własny 

obszar działania dostosowany do roz-
wiązania problemów, potrzeb rozwoju i wykorzystania szans. 
To działania wysokozasięgowe, włączające zarówno instytucje 
naukowe, media, w tym prasę specjalistyczną, Internet oraz 
szybko rozwijające się media społecznościowe. 

Uchwały Komisji Zarządzających można pobrać ze strony 
www.kowr.gov.pl.
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Wnioski o przyznanie pomocy wraz 
z towarzyszącymi dokumentami nale-
ży przekazywać do oddziałów regio-
nalnych ARiMR (lub za pośrednictwem 
biura powiatowego ARiMR, znajdujące-
go się na obszarze właściwości miejsco-
wej właściwego OR ARiMR), w nastę-
pujący sposób:

n poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w któ-
rych możliwe będzie pozostawienie dokumentów, gdyż skła-
danie ich osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośred-
nio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiato-
wym ARiMR zostało ograniczone, lub

n w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektro-
niczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePU-
AP – otwórz, lub

n przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

W terminie 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zo-
staną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. Od 
tego też momentu Agencja będzie miała 8 miesięcy, w przypadku 
wniosków złożonych w obszarach A-D, lub 6 miesięcy, w przypad-
ku wniosków złożonych w obszarze nawadniania, na przyznanie 
bądź odmowę pomocy. W trakcie weryfikacji wnioskodawcy zosta-
ną maksymalnie dwukrotnie poproszeni o uzupełnienie dokumen-
tacji. Wnioskodawca będzie miał tylko 14 dni na złożenie uzupeł-
nień, bardzo ważne więc jest, żeby wraz z wnioskiem o przyznanie 
pomocy zostały złożone wszystkie wymagane załączniki, a więc:
q Wniosek o wpis do ewidencji producentów, jeżeli podmioto-

wi ubiegającemu się o przyznanie pomocy, nie został nadany 
numer identyfikacyjny.

q Biznesplan (Uwaga! Kolejność przysługiwania pomocy jest usta-
lana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie po-
mocy oraz m.in. w Biznesplanie złożonym wraz z tym wnioskiem, 
w dniu złożenia tego wniosku) w formie dokumentu elektro-
nicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą lub na elek-
tronicznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB), oraz 
wydruk podsumowania biznesplanu.

q Oświadczenie właściciela albo współwłaściciela gospodar-
stwa o wyrażeniu zgody na realizację operacji lub ubieganie 
się o przyznanie pomocy.

q Umowa spółki cywilnej – w przypadku, gdy operacja będzie 
realizowana w ramach wykonywania działalności gospodar-
czej w formie spółki cywilnej.

q Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu 
skarbowego potwierdzające wpis w ewidencji podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowa-
dzenia działów specjalnych produkcji rolnej – w przypadku 
gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi 
produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

q Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe 
– w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika.

q Dokumenty potwierdzające osiągnięcie przychodu z tytułu 
prowadzenia działalności rolniczej.

q Umowa wspólnego używania przedmiotu operacji – w przy-
padku osób wspólnie wnioskujących.

q Kosztorys inwestorski – w przypadku gdy operacja obejmuje 
inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remon-
cie połączonym z modernizacją.

q Umowa przedwstępna sprzedaży całej produkcji wytworzo-
nej w gospodarstwie w związku z realizacją operacji, jeże-
li podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest w jej po-
siadaniu – w przypadku gdy w związku z realizacją opera-
cji wzrośnie produkcja.

q Dokumenty potwierdzające posiadanie samoistne lub zależ-
ne gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja.

q Plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa budynków i bu-
dowli, a w przypadku operacji związanych z zakładaniem lub 
wyposażeniem plantacji wieloletnich – również tych planta-
cji, oraz rzuty budynków służących do produkcji rolnej wraz 
z ich rozplanowaniem wewnętrznym w zakresie niezbędnym 
do oceny realizowanej operacji.

q Projekt budowlany – w przypadku gdy operacja obejmuje in-
westycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie 
połączonym z modernizacją na realizację której wymagane 
jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

q Rysunki planowanych do wykonania robót budowlanych 
umożliwiające poprawne zweryfikowanie kosztorysu inwe-
storskiego dołączonego do wniosku o przyznanie pomocy 
wraz z opisem zakresu planowanych robót budowlanych 
i szkicem sytuacyjnym rozmieszczenia przedmiotu objętego 
operacją w stosunku do pozostałych budynków na terenie 
gospodarstwa rolnego.

q Ostateczne pozwolenie na budowę, lub zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, po-
twierdzone przez ten organ wraz z oświadczeniem Podmio-
tu, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wyko-
nania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprze-
ciwu, lub zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, 
że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wyko-
nania robót budowlanych.

q Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach in-
westycji – w przypadku, gdy na podstawie przepisów pra-
wa ochrony środowiska istnieje obowiązek uzyskania takiej 
decyzji.

Dostarczenie wszystkich wymaganych załączników wraz 
z wnioskiem o przyznanie pomocy oraz spójne i przejrzyste za-
łożenia operacji, przedstawione w biznesplanie, pozwolą znacz-
nie skrócić czas weryfikacji, a tym samym przyśpieszyć realiza-
cję inwestycji. Szczególnie ważne jest wcześniejsze przygotowa-
nie dokumentacji budowlanej. Czasu pozostało niewiele, gdyż in-
westycje finansowane w ramach PROW 2014-2020 będzie można 
rozliczyć maksymalnie do dnia 30 czerwca 2025 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych
Od 21 czerwca do 19 sierpnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie 
pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospo-
darstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Praca w gospodarstwie rolnym nigdy się nie kończy… Szczególne nasilenie obowiązków występuje w okresie żniw. 
Niejednokrotnie dla rolników jest to wyścig z czasem, zmienną aurą i zmęczeniem.

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

Bezpieczne żniwa zależą od rolników

Według danych statystycznych z lat ubie-
głych, wypadki, którym ulegają rolnicy 
w okresie żniwnym, tj. od początku czerw-
ca do końca sierpnia, stanowią jedną trze-
cią wypadków zgłaszanych do KRUS w ro-
ku kalendarzowym. Struktura wypadków 
w okresie letnim odpowiada strukturze 
zdarzeń wypadkowych w ciągu roku – bli-

sko połowa to upadki osób, odpowiednio mniej jest pochwyceń 
i uderzeń przez części ruchome maszyn i urządzeń oraz ude-
rzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta. 

Wielu tragicznych wypadków w rolnictwie, można unik-
nąć. Szczególnie w okresie wzmożonych prac polowych należy:
n właściwie zorganizować pracę, wyznaczyć przerwy na od-

poczynek i regenerację sił;
n nie poddawać się presji czasu;
n ograniczyć ekspozycję ciała na działanie promieni słonecz-

nych i wysokich temperatur, zabezpieczyć dostęp do wody 
pitnej;

n stosować środki ochrony indywidualnej, ubiór adekwatny 
do rodzaju wykonywanej pracy oraz obuwie robocze przy-
legające do kostki z protektorowaną podeszwą;

n dbać o ład i porządek w obrębie gospodarstwa;
n stosować zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń;
n użytkować sprzęt wyłącznie w dobrym stanie technicznym, 

wyposażony w osłony i zabezpieczenia części ruchomych, 
sprawny układ kierowniczy i hamulcowy;

n kontrolę stanu technicznego, regulowanie i wykony-
wanie doraźnych napraw i prac konserwacyjnych oraz 
czyszczenie części lub zespołów roboczych sprzętu rol-
niczego wykonywać po uprzednim unieruchomieniu sil-
nika i wyłączeniu wszystkich napędzanych zespołów te-
go sprzętu; 

n zachować bezpieczną odległość od pracujących maszyn 
i urządzeń; 

n używać sprzętu rolniczego, który jest wyposażony w solid-
ne i prawidłowo zamontowane drabinki, schodki wejścio-
we do kabin, przyczep i na pomosty oraz schodzić i wcho-
dzić przodem do maszyny;

n nie przewozić ludzi na przyczepach, w nieprzystosowa-
nych do tego celu kabinach ciągników i błotnikach, na za-
czepach, pomostach oraz ładunkach (w szczególności obję-
tościowych). 

W okresie wzmożonych prac polowych szczególną uwagą 
trzeba otoczyć dzieci, które pomagają przy pracach rolniczych. 
Dopuszcza się pomoc najmłodszych, gdy jest ona adekwatna do 
możliwości fizycznych i psychicznych oraz nie zaburza ich pra-
widłowego funkcjonowania i rozwoju. To do zadań ich opieku-
nów – rodziców, dziadków – należy zorganizowanie im miej-
sca zabaw z dala od części produkcyjnej gospodarstwa, która 
dla dzieci powinna być niedostępna.

Dzieciom, do 16 roku życia, nie wolno powierzać prac i czyn-
ności związanych z:
n obsługą ciągników, maszyn samobieżnych oraz innych ma-

szyn i urządzeń do zbioru i obróbki płodów rolnych, w tym 
uczestniczyć w ich agregowaniu, sprzęganiu, naprawach 
i konserwacji;

n pozyskiwaniem i obróbką drewna, w szczególności obsłu-
gą pilarek tarczowych, pił łańcuchowych, ścinaniem i rąba-
niem drewna;

n koniecznością pracy na wysokości (na pomostach, dachach, 
drabinach czy drzewach);

n wykorzystaniem substancji chemicznych, nawozów mine-
ralnych i rozpuszczalników;

n obsługą zwierząt gospodarskich, w szczególności tych o du-
żej masie, samic karmiących czy samców rozpłodowych; 

n spawaniem elektrycznym i gazowym;
n obsługą pieców c.o., grożących ciężkimi poparzeniami i pożarem;
n obsługą zamkniętych zbiorników, szamb, silosów, gnojowników; 
n nadmiernym obciążeniem układu kostno-stawowego, w tym 

dźwiganiem i ręcznym przenoszeniem ciężkich przedmio-
tów, przebywaniem przez długi czas w pozycji wymuszo-
nej, nienaturalnej; 

n dużym natężeniem hałasu, nieodpowiednim oświetleniem, 
zapyleniem powietrza pochodzenia roślinnego i narażeniem 
na chorobotwórcze czynniki biologiczne.

Źródło:
- www.krus.gov.pl
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Choroby zbóż w ekologicznym systemie
uprawy roślin
Choroby zbóż występują powszechnie. Na ich znaczenie wpływa duża powierzchnia uprawy, zarówno w kraju jak 
i na świecie oraz wytwarzanie dużej ilości zarodników. Do najgroźniejszych z nich zaliczamy: mączniaka prawdzi-
wego zbóż i traw, choroby podsuszkowe oraz fuzariozy.

inż. Grzegorz Bałanda
 Doradca Zespołu Doradców w Braniewie

W rolnictwie ekolo-
gicznym, ze względu 
na rezygnację z syn-
tetycznych środków 
ochrony roślin, me-
tody ochrony roślin 
przed patogenami 
grzybowymi pole-

gają przede wszystkim na profilaktycz-
nym oddziaływaniu zabiegów agrotech-
nicznych. Kompleksowe oddziaływanie 
płodozmianu, uprawy roli, nawożenia 
nawozami naturalnymi i organicznymi, 
doboru odmian, zasiewu mieszanin, itp. 
z jednej strony powodują zmniejszenie 
presji chorobowej, z drugiej kształtują 
swoistą równowagę między czynnikami 
chorobotwórczymi, a mikroflorą saprofi-
tyczną i antagonistami patogenów. Istot-
nym elementem w tych relacjach jest do-
bór odpowiedniej odmiany do uprawy 
w ekologicznym systemie produkcji. Roz-
poznanie reakcji odmianowej na czynni-
ki chorobotwórcze jest warunkiem uzy-
skania dużych plonów o korzystnych pa-
rametrach jakościowych. 

Rośliny zbożowe odgrywają waż-
ną rolę w rolnictwie zarówno świato-

wym, jak i polskim. Głównie dzięki za-
sobnych w skrobię ziarniakom, wszech-
stronnie wykorzystywanych w celach 
konsumpcyjnych, pastewnych i przemy-
słowych. Uprawa ta należy do dominują-
cych w naszym kraju i obejmuje ponad 
70% powierzchni wszystkich zasiewów, 
a tym samym ustanawia zboża podsta-
wowymi roślinami uprawnymi w glo-
balnej produkcji rolniczej. Uprawa zbóż 
w rolnictwie konwencjonalnym, zalicza-
na jest do stosunkowo prostych. Wyni-
ka to z pełnej mechanizacji procesu tech-
nologicznego i stosunkowo niskiego na-
kładu siły roboczej. Uprawa w systemie 
ekologicznym jest bardziej złożona i wy-
maga wyższych nakładów finansowych, 
jednak perspektywicznie jest bardziej 
opłacalna pod względem ochrony śro-
dowiska. 

Wśród roślin zbożowych największą 
rolę odgrywa pszenica. Zajmuje ona 
pierwsze miejsce zarówno w świato-
wej jak i krajowej produkcji zbóż pod 
względem areału upraw pomimo, że 
jest najbardziej wymagającym gatun-
kiem z racji wymagań glebowo-klima-
tycznych. Uprawa zbóż w systemie eko-

logicznym, ma na celu uzyskanie wy-
sokich plonów przy jak najmniejszym 
obciążeniu środowiska przyrodnicze-
go, jednak istotnym ogranicznikiem plo-
nowania upraw zbożowych są choroby 
i szkodniki. W celu minimalizacji ich 
szkodliwości, wykonuje się liczne za-
biegi zapobiegające ich występowaniu. 
Rezygnacja ze stosowania chemicznych 
metod zwalczania patogenów znacznie 
wpłynęła na rozwój metod niechemicz-
nych (agrotechnicznych i hodowlanych). 
Do najważniejszych sposobów ochro-
ny upraw zbożowych zalicza się zabie-
gi uprawowe, wczesny siew, zwiększe-
nie ilości wysiewanego ziarna, izolację 
przestrzenną plantacji, oraz prawidłowy 
płodozmian. Zabiegi te w sposób bez-
pośredni kształtują jakość łanu zbożo-
wego, liczbę kłosów oraz liczbę ziarnia-
ków w kłosie. Zakaz korzystania z ma-
teriału zaprawionego środkami chemicz-
nymi, wymusił konieczność zwiększenia 
wymagań dotyczących materiału siew-
nego. Musi on spełniać wysokie wyma-
gania pod względem jakości, odporno-
ści i wysokiej energii kiełkowania. Wy-
siew kwalifikowanego materiału, wol-
nego od patogenów i diaspor chwastów, 
jest ważnym czynnikiem kształtującym 
wysokość plonowania roślin zbożowych 
w rolnictwie ekologicznym. Istotnym 
zabiegiem mającym na celu ochronę ro-
ślin zbożowych w rolnictwie ekologicz-
nym jest stała lustracja upraw. Jej głów-
nym celem jest ciągły monitoring kon-
dycji uprawianych roślin oraz zagrożeń 
mogących ograniczyć ich zdolność plo-
notwórczą. Wczesna diagnoza zagroże-
nia, umożliwia eliminację przyczyny 
bez poniesienia większych strat. 

Źródła: 
- Jończyk K., Reakcja wybranych odmian psze-
nicy ozimej na uprawę w różnych systemach 
produkcji roślinnej. Pam. Puł., 2002 r. 

- Kurowski T., Sądej W., Kita W., Pusz W., 
Ochrona roślin zbożowych (w:) Ochrona ro-
ślin rolniczych w rolnictwie ekologicznym, 
ElSet, Olsztyn 2013 r.Objawy choroby na jęczmieniu (mączniak prawdziwy, fot. wikipedia)
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Rolnictwo ekologiczne jest innowacyjną w swojej formie, metodą gospodarowania i wytwarzania produktów żywno-
ściowych. Żywność jest produkowana w bezpiecznym i naturalnym środowisku, pozbawionym nawozów sztucznych, 
chemicznych środków ochrony roślin, antybiotyków, hormonów wzrostu i genetycznie modyfikowanych organizmów.

Ewa Suchowiecka
Główny Doradca Zespołu Doradców w Szczytnie

Nowe rozwiązania zwiększające żyzność
i aktywność gleby

W sprzyjających 
warunkach rolnic-
twa ekologicznego, 
chronimy glebę, wo-
dę, krajobraz natu-
ralny i uzyskujemy 
produkty wysokiej 
jakości biologicznej.

Ekologiczne metody produkcji roślin 
na przestrzeni ostatnich kilku lat zysku-
ją coraz większe znaczenie. Konsumen-
ci świadomie wybierają żywność zdro-
wą, wyprodukowaną w warunkach ko-
rzystnych dla środowiska naturalnego 
oraz rozwiązania chroniące zasoby na-
turalne i różnorodność biologiczną. Jed-
nak w systemie ekologicznym, jakakol-
wiek uprawa jest dosyć uciążliwa, z uwa-
gi na brak możliwości stosowania środ-
ków ochrony roślin aby uzyskać odpo-
wiednią zdrowotność roślin. Pragnąc od-
powiednio ochronić uprawiane rośliny, 
producenci muszą wziąć pod uwagę wie-
le czynników decydujących o zdrowiu 
roślin i ich plonowaniu. Do najbardziej 
decydujących o zdrowotności uprawy za-
liczamy: zrównoważone nawożenie i od-
powiednią uprawę roli, mające wpływ 
na organizmy glebowe oraz pobudze-
nie pożytecznych organizmów a tym sa-
mym na różnorodność gatunkową. Du-
że znaczenie mają też zabiegi bezpośred-
nie, dobór odmian i gatunków oraz pło-
dozmian.

Aktualnie w produkcji roślinnej do 
jej ochrony przed szkodnikami i pato-
genami, wykorzystuje się najbardziej 
metody chemiczne, natomiast w mniej-
szym stopniu mechaniczne i biologicz-
ne. Niestety często obserwuje się naby-
wanie odporności na chemiczne meto-
dy ochrony roślin i mniejszą ich sku-
teczność w zwalczaniu chorób i szkod-
ników. W związku z powyższym obec-
nie należy korzystać z substancji o uzna-
nym działaniu, bezpiecznych dla środo-
wiska naturalnego zwanych substancja-
mi podstawowymi.

Substancje podstawowe to substancje 
czynne, które zgodnie z art.23 ust.1 roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady Nr 1170/2009 z dnia 21 paździer-
nika 2009 r. dotyczącego wprowadza-
nia do obrotu środków ochrony roślin 
i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/
EWG i 91/414/EWG (Dz.Urz. UE L309z 
24.11.2009): nie są substancjami poten-
cjalnie niebezpiecznymi, nie posiadają 
zdolności oddziaływania na układ en-
doktrynny, działania neurotoksycznego 
lub immunotoksycznego oraz nie są uży-
wane tylko do celów ochrony roślin, ale 
są celowe w jej ochronie – zarówno bez-
pośrednio lub w substancji złożonej ze 
składników podstawowych i prostych 
rozpuszczalników a także nie są wpro-
wadzane na rynek do obrotu jako środek 
ochrony roślin.

Substancje podstawowe nie są wpro-
wadzane do obrotu jako środek ochrony 
roślin (nie wymagają udzielenia zezwo-
lenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi). Wykaz zatwierdzonych w Unii 
Europejskiej substancji podstawowych 
znajduje się na stronach interneto-
wych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
wykaz-zatwierdzonych-w-ue-substancji-
podstawowych.

Obecnie zaakceptowane substancje 
podstawowe znajdują się również w za-
łączniku II Rozporządzenia wykonaw-
czego Komisji (UE) 2016/673 z dnia 29 
kwietnia 2016 r. zmieniające rozporzą-
dzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające 
szczegółowe zasady wdrażania rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 834/2007 w spra-
wie produkcji ekologicznej i znakowa-
nia produktów ekologicznych w odnie-
sieniu do produkcji ekologicznej, znako-
wania i kontroli gospodarstw.

Substancji podstawowych nie używa 
się do zwalczania chwastów, ale jedy-
nie do zwalczania szkodników i chorób. 
Wśród substancji podstawowych war-

to zwrócić uwagę na wyciąg wodny ze 
skrzypu polnego, zatwierdzonego na 
podstawie Rozporządzenia wykonaw-
czego Komisji (UE) Nr 462/2014 z dnia 
15 maja 2014 r. Do substancji tych zalicza-
my także lecytyny, które nie są substan-
cją szkodliwą i nie wywołują zaburzeń 
endokrynologicznych (zgodnie z tym-
czasowymi kryteriami Rozporządzenia 
1107/2009), nie działają neurotoksycznie 
ani immunotoksycznie i nie są jedynie 
wykorzystywane dla celów ochrony ro-
ślin, lecz mimo to są przydatne w ochro-
nie roślin w produkcie zawierającym sub-
stancję i wodę. Wreszcie nie są wprowa-
dzane do użytku jako środek ochrony ro-
ślin. Można stwierdzić, że substancje te 
nie mają ani niezwłocznego ani obniżo-
nego szkodliwego wpływu na zdrowie 
ludzi lub zwierząt ani też niezwłocznego 
wpływu na środowisko w przypadku jej 
wykorzystywania zgodnie z przewidzia-
nymi metodami zastosowania, jak opisa-
no w Załączniku II. Lecytyny stosuje się 
jako środek na mączniaka prawdziwego 
w uprawach winorośli, w sadownictwie 
do stosowania na jabłoniach, w agreście, 
w ogrodnictwie jako środek grzybobój-
czy do uprawy pomidorów, ogórków, sa-
łaty.

Następnym bardzo polecanym środ-
kiem jest wyciąg wodny z suszu ze 
skrzypu polnego. Uzyskał on zatwier-
dzenie do stosowania w sadownictwie 
jako środek – substancja podstawowa 
przeciwko m.in. parchowi i mączniako-
wi. Skrzyp jest stosowany w rolnictwie 
tradycyjnym, jako wyciąg wodny z ro-
ślin występujących w naturalnym śro-
dowisku. Jest używany jako środek za-
pobiegawczy przeciwko chorobom grzy-
bowym. Głównym czynnikiem aktyw-
nym tej rośliny jest wysokie stężenie 
krzemionki w łodygach, która ogranicza 
wpływ wilgoci na rozwój pleśni. Krze-
mionka redukuje skutki nadmiaru wody 
w uprawach, która prowadzi do rozwo-
ju grzybów. Wywar ze skrzypu ograni-
cza produkcję sporów przez rosnące ko-
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lonie grzybów. Pobudza również natural-
ny system obronny roślin.

Do ochrony roślin przed chorobami 
wykorzystuje się susz ziołowy. Wyciąg 
wodny przygotowany z suszu skrzypu 
polnego lub wrotyczu pospolitego jest 
w stanie ochronić uprawę ziemniaka tyl-
ko przy słabym parciu zarazy ziemnia-
ka. Aby przygotować 2% wyciągu wod-
nego z suszu skrzypu polnego lub wro-
tyczu pospolitego należy: 20 g suszu do-
dać do 1 litra wody i gotować na wol-
nym ogniu przez 30 minut. Napar należy 
ostudzić i przecedzić przed rozpoczęciem 
opryskiwań. Istnieje obawa, że różne od-
miany ziemniaka mogą reagować w róż-
ny sposób na wykonywane zabiegi. Za-
dowalającą efektywność można uzyskać 
w czasie rozpoczęcia zabiegów na wcze-
snym etapie rozwoju roślin, tj. w fazie 9 
liści. Jednak porównując wyciąg z wro-
tyczu pospolitego jest dużo mniej sku-
teczny niż podobny ze skrzypu polnego, 
a nakład pracy fizycznej nieadekwatny 
do spodziewanych efektów tj. do wyso-
kości uzyskanych plonów.

Według dostępnych badań w 2014 ro-
ku w Unii Europejskiej sprzedano około 
400 000 ton pestycydów. W Polsce sza-
cuje się, że w podobnym okresie zaku-
piono łącznie około 23 000 ton środków 
ochrony roślin. Największe ich zużycie 
jest w uprawach sadowniczych. W la-
tach 2014/2015 rolnicy w Polsce zuży-
li pod uprawy około 1 mln 782 tys. ton 
nawozów mineralnych i chemicznych. 
Jednak „czysty składnik” to jedynie 20-
60% stosowanego nawozu. W związ-
ku z tym zanieczyszczenia, trafiające 
do gleby są dużo wyższe. Inwestując 
w intensywne, przemysłowe rolnictwo, 
zaburzamy istniejącą w przyrodzie od 
wieków, równowagę biologiczną. Sto-
sując coraz większe ilości nawozów po-
głębiamy istniejący kryzys, wyjaławia-
my ziemię, która z każdym rokiem po-
trzebuje jeszcze większego nawożenia, 
a tym samym większych nakładów pra-
cy, paliwa i nawozów, w tym także i pie-
niędzy.

Pozornie zdrowo wyglądające mo-
nokultury, są w rzeczywistości słabe 

i narażone na ataki tzw. szkodników 
– owadów, grzybów i chwastów. Chro-
niąc jedno trujemy owady i różne poży-
teczne organizmy oraz na dodatek sie-
bie nawzajem. Zachwiana równowaga 
w przyrodzie zobowiązuje nas do po-
szukiwania nowych środków i metod, 
które są alternatywą dla intensywnego 
rolnictwa. Wiele takich rozwiązań na-
leży szukać w otaczającej nas przyro-
dzie. Pozytywnie byłoby rozwijać rol-
nictwo ekologiczne, pomniejszając chęć 
większego zysku, łączyć dzisiejszą wie-
dzę i najnowszą technologię z bogac-
twem natury zapewniając możliwość 
przetrwania wielu gatunkom, zapew-
nić odporność ekosystemom na ziemi 
aby nie zniszczyć cennej różnorodności 
przyrodniczej.

Źródła:
- Uprawy polowe metodami ekologicznymi: 
Badania w zakresie innowacyjnych rozwią-
zań przy ekologicznej uprawie roślin polo-
wych aut. dr hab. Jolanta Kowalska

- Bukiet z pól – broszura wydana przez NFO-
ŚiGW

Biologia
i cykl rozwojowy

Omacnica proso-
wianka (Ostrinia nu-
bilalis) jest ciepłolub-
nym motylem noc-
nym, którego doro-

słe gąsienice osiągają długość 2,5 cm. Bar-
wa ich ciała jest zmienna, w dużym stop-
niu uzależniona od warunków meteoro-
logicznych w okresie żerowania. Gdy 
w tym czasie pogoda jest ciepła i sucha, 
to gąsienice są czerwono-pomarańczowe. 
W warunkach przeciętnej pogody posia-
dają barwę żółto-brunatną, a jeśli w lip-
cu i sierpniu wystąpią przewlekłe opady, 
wówczas gąsienice są wyblakłe, błysz-
cząco-szare. Gąsienice zimują w krótkich 
kanałach wygryzionych w dolnych czę-
ściach łodyg kukurydzy. W maju przepo-
czwarczają się i w połowie czerwca wy-
latują motyle, które po przelocie na plan-
tacje kukurydzy wkrótce rozpoczyna-

Omacnica prosowianka występuje na roślinach kukurydzy. Na wielu plantacjach w rejonach intensywnej uprawy gąsie-
nice tego motyla uszkadzają od 50 do 80 % roślin, dlatego konieczne jest ich zwalczanie.

inż. Szymon Karpiński 
Stażysta Doradca Zespołu Doradców w Iławie

Omacnica prosowianka
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ją składanie jaj. Lot motyli i składanie jaj 
trwają od drugiej połowy czerwca do po-
czątku sierpnia. Po upływie 7-15 dni z jaj 
wylęgają się gąsienice i żywią się począt-
kowo pyłkiem. Następnie schodzą pod 
pochwy liści i żerują na wewnętrznych 
ich powierzchniach, najczęściej tuż poni-
żej nasady blaszki liścia. Po upływie oko-
ło miesiąca i dwóch wylinkach gąsienice 
osiągają długość około 1,5 cm i wówczas 
wgryzają się do łodyg i do kolb. Objawy 
żerowania są najlepiej widoczne w posta-
ci otworów średnicy 3-4 mm i wyrzuco-
nych przez te otwory białawych trocin 
wraz z odchodami, które często osiadają 
w pachwinach liści. Pod koniec lipca i na 
początku sierpnia gąsienice ogryzają kol-
by, zjadając jeszcze w tym czasie mięk-
kie ziarniaki. W miarę ich twardnienia 
przemieszczają się do obsadek kolb wy-
gryzając w nich kanały. W miejscach że-
rowania łodygi stopniowo zmieniają bar-
wę z zielonej na karminową, później po-
marańczową, następnie szarą.

Szkody

Żerowanie gąsienic powoduje osła-
bienie roślin oraz zdrobnienie i ubytki 
ziarna. Powodowane przez tego szkod-
niki straty w plonach ziarna wynoszą 
od kilku do 30%. Przez uszkodzone 
tkanki pochew liści oraz przez otwory 
w łodygach i kolbach do roślin wnikają 
zarodniki grzybów i bakterie powodu-
jące wiele chorób, w wyniku czego dal-
sze łodygi łamią się najczęściej w dru-
gim i trzecim międzywęźlu i wylegają. 
Uszkodzone kolby są porażone przez 
grzyby z rodzaju Fusarium, powodują-
ce fuzariozę kolb kukurydzy. Natomiast 
kolby opadłe na glebę często pleśnie-
ją i gniją lub ziarno jest zjadane przez 

gryzonie polne. Dalsze straty powsta-
ją w czasie zbioru kukurydzy, ponie-
waż kolby leżące na glebie są traktowa-
ne kołami kombajnów. W wyniku tych 
wszystkich niekorzystnych zjawisk na-
stępuje nie tylko spadek plonu ziarna, 
lecz także znaczne pogorszenie jakości 
uzyskiwanej paszy. W przypadku ku-
kurydzy cukrowej kolby z uszkodzo-
nymi ziarniakami, a nawet z wygryzio-
nym w osadce kanałem, nie nadają się 
do przetwórstwa, ani nie znajdują na-
bywców jako warzywo do bezpośred-
niego spożycia w stanie surowym, jak 
i po ugotowaniu. W rejonach intensyw-
nej uprawy na wielu plantacjach uszka-
dza nawet od 50 do 80% roślin, straty 
w plonach ziarna wahają się od kilku 
do 30%. Uszkodzenia kolb kukurydzy 
cukrowej dyskwalifikują surowiec do 
konsumpcji. Wzrostowi szkodliwości te-
go owada sprzyjają: uproszczenia agro-
techniczne, monokultura roślin zbożo-
wych, ocieplenie klimatu i wzrost po-
wierzchni uprawy kukurydzy.

Zwalczanie

W celu ograniczenia strat spowodo-
wanych przez omacnicę prosowiankę 
w uprawach kukurydzy należy zwrócić 
szczególną uwagę na agrotechnikę. Bar-
dzo ważne jest rozdrobnienie i głębo-
kie przyoranie resztek pożniwnych oraz 
niszczenie i usuwanie z plantacji chwa-
stów. W przypadku braku odpowied-
nich chwastów oraz resztek pożniwnych 
w glebie odkryte gąsienice nie mogą zi-
mować i większa ich część ginie. Skutecz-
na jest głęboka orka jesienna i wiosenne 
talerzowanie, które są w stanie zniszczyć 
60-75% larw. Należy unikać uprawy ku-
kurydzy w monokulturze, częste zmia-
nowanie pozwala nawet całkowite wyeli-
minować omacnice na danym polu (pod 

warunkiem, że w pobliżu nie ma kuku-
rydzy z tym szkodnikiem). Ważnym ele-
mentem jest zrównoważone nawożenie 
azotem, gdyż omacnica szczególnie ata-
kuje plantacje przenawożone tym skład-
nikiem.

Do chemicznych metod zwalczania te-
go szkodnika należy stosowanie insekty-
cydów granulowanych oraz opryskiwa-
nie roślin kukurydzy środkami ochrony 
roślin. Najskuteczniejsze są dwa zabiegi. 
Pierwszy w fazie pojawiania się czubków 
wiech w lejku liściowym (BBCH 51-53), 
mniejsza dawka insektycydu, natomiast 
drugi zabieg w większej dawce w fazie 
pełni wiechowania kukurydzy (BBCH 
55-59). Poważnym problemem przy zwal-
czaniu omacnicy prosowianki jest tech-
nika zabiegu opryskiwania. W zaleca-
nych terminach stosowania, kukurydza 
ma powyżej 1,5 m wysokości i standar-
dowe zestawy do opryskiwania powo-
dowałyby uszkodzenie roślin. Rozwią-
zaniem może być zastosowanie ścieżek 
przejazdowych dla opryskiwaczy mają-
cych możliwość uniesienia belek powy-
żej łanu kukurydzy. Niektórzy rolnicy 
używają tzw. ciągniki szczudłowe, któ-
re mają korpusy ustawione na wysięgni-
kach i podczas przejazdu nie niszczą ro-
ślin. Coraz powszechniejsze, szczególnie 
na południu kraju, staje się korzystanie 
z usług agrolotniczych. Takie zabiegi ma-
ją uzasadnienie ekonomiczne jedynie na 
większych plantacjach kukurydzy.

Źródła:
- Boczek. J; Nauka o szkodnikach roślin 
uprawnych; Wydawnictwo SGGW; War-
szawa 1998.

- Bereś P.K. Omacnica prosowianka bez ta-
jemnic; wydawnictwo Hortpress; Warsza-
wa 2016.

- https://www.tygodnik-rolniczy.pl
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Płynne nawozy naturalne zawierają cenne składniki pokarmowe. Korzyści ze stosowania takich nawozów nie zawsze 
dają się łatwo ująć finansowo, ponieważ nawożenie we właściwym czasie, w odpowiedni sposób i ilości może znacz-
nie zwiększyć efekt.

mgr inż. Dariusz Mazur 
Kierownik Zespół Doradców w Nidzicy 

Nawożenie kukurydzy gnojowicą

Techniczne możli-
wości i opłacalność 
nawożenia późne-
go trzeba rozpatry-
wać osobno w każ-
dym poszczególnym 
przypadku. Jedno 
z podstawowych 

pytań brzmi: jakie warunki musi speł-
nić uprawa, aby jej nawożenie organiczne 
odbywało się optymalnie pod względem 
technicznym?

Należy częściej niż dotąd zajmować się 
następującymi kwestiami:
q W jaki sposób można minimalizować 

straty azotu przy rozprowadzaniu płyn-
nych nawozów naturalnych? Chodzi tu 
o emisję amonu, który powstaje głównie 
podczas rozkładu białek.

q W jaki sposób można maksymalizować 
ochronę gleby przy stosowaniu wyso-
kowydajnego sprzętu i przemieszczania 
znacznych mas w uprawach?

Wyzwaniem, przed którym stoją rolni-
cy jest stosunkowo krótki czas na wyko-
nanie prac polowych. Chodzi tu nie tylko 
o słoneczne i deszczowe dni, lecz również 
o wiatr i względną wilgotność powietrza. 
Należy również wziąć pod uwagę nastę-
pujące kwestie:
q W miesiącach o dużych opadach wy-

stępuje niebezpieczeństwo wymywa-
nia składników pokarmowych;

q Nawożenie gnojowicą poprawia struk-
turę gleby, jej próchniczność i gospo-
darkę wodną. Wzmaga ogólną aktyw-
ność biologiczną gleby;

q Przy nawożeniu gnojowicą rzadszy jest 
niedobór mikroelementów.

Ile gnojowicy znosi kukurydza oraz 
jakie dawki są właściwe, wykazały bada-
nia naukowe już sprzed 20 lat. Ze wzglę-
dów technicznych większość naturalnego 
nawozu organicznego jest rozprowadza-
na przed siewem i wprowadzana do gle-
by podczas uprawy przedsiewnej. Kuku-
rydza pobiera jednak ok. 60% ilości azo-
tu niezbędnej do zaspokojenia całkowite-
go zapotrzebowania na ten składnik do-

piero od momentu osiągnięcia wysoko-
ści 50 cm. Czas nawożenia ma wpływ na 
przyrost masy roślin i rozwój kolb. Nie-
wykształcony w pełni system korzeniowy 
i brak zwarcia rzędów sprawiają, że udo-
stępniona ilość azotu nie zawsze może zo-
stać zatrzymana do momentu, gdy rośli-
ny będą go potrzebować. Zdolność do za-
trzymania azotu zależy nie tylko od do-
minującego rodzaju gleby, lecz również 
od ukształtowania terenu. Przy uprawie 
kukurydzy generalna rezygnacja z dawki 
startowej nie jest jednak korzystna. Roz-
łożenie całkowitej, niezbędnej ilości azotu 
na kilka dawek może stymulować rozwój 
roślin. Maksimum zapotrzebowania na 
składniki pokarmowe przypada na dłu-
gi czas po siewie, dopiero w okresie od 
czerwca do sierpnia. Nieduży początko-
wo stopień wykorzystania składników po-
karmowych wiąże się przede wszystkim 
ze słabym rozwojem korzeni. Dlatego po-
wolne uwalnianie składników z nawozów 
organicznych może być optymalnie wyko-
rzystane tylko w głównym okresie wzro-
stu rośliny. W uprawie kukurydzy po-
winno się rozprowadzić maksymalnie 110 
kg szybko dostępnego azotu amonowego 
w rozbiciu na dwie dawki. Pierwszą daw-
kę należy zastosować przed siewem, dru-
gą na początku fazy strzelania w źdźbło. 
Do tego czasu kukurydza może spożyt-
kować jedynie ok. 1/3 ilości składników 
pokarmowych odpowiadającej całkowite-
mu zapotrzebowaniu na nie. Jeżeli całko-
wita niezbędna ilość składników została-
by rozprowadzona przed siewem, więk-
sza jej część musiałaby pozostać w glebie 
przez 2-3 miesiące, zanim rośliny mogły-
by ją spożytkować. Jest to możliwe tylko 
w przypadku gdy teren nie jest pochylo-
ny i gleba cechuje się odpowiednią zdol-
nością zatrzymywania składników po-
karmowych. W przeciwnym razie istnie-
je duże niebezpieczeństwo wymycia azo-
tu, i tym samym niepełnego wykorzysta-
nia potencjału nawozu naturalnego.

Warunkiem optymalnego wykorzysta-
nia nawozu naturalnego jest jego rozpro-
wadzenie w fazie uprawy, w taki sposób, 
aby straty składników oraz szkody w gle-

bie i uprawie były minimalne. Do tego ko-
nieczny jest wydajny, niezawodnie dzia-
łający, prosty w obsłudze sprzęt, którego 
użytkowanie nie jest zbyt kosztowne. Je-
dynie 35% gnojowicy jest rozprowadzana 
metodami przygruntowymi. Nadal często 
stosowane są sposoby tradycyjne.

W trakcie nawożenia w fazie upra-
wy szczególne znaczenie ma nacisk kół 
na glebę. Sprzęt o dużej wydajności ma 
dużą masę. Pomimo stosowania coraz 
większych opon, optymalną ochronę gle-
by zapewnia jedynie używanie instalacji 
do regulacji ciśnienia powietrza w opo-
nach. Termin rozprowadzania gnojowi-
cy w uprawach kukurydzy staje się co-
raz odleglejszy głównie dlatego, że coraz 
dalej przesuwa się jej wysiew. W później-
szym okresie roku, gleby bardziej nadają 
się do przejazdu sprzętu, a rośliny mogą 
lepiej wykorzystać składniki pokarmowe. 
Do nawożenia gnojowicą można zastoso-
wać węże wleczone, stopki wleczone, apli-
katury tarczowe oraz redlice wprowadza-
jące gnojowicę do gleby pasowo.

Węży wleczonych można używać 
w uprawie o wysokości sięgającej kolan 
pod warunkiem, że konstrukcja rozdziela-
cza nie uszkadza roślin. Ocienienie, które 
dają rośliny, zmniejsza emisję azotu. Opo-
ny tradycyjnych wozów asenizacyjnych są 
zbyt szerokie, by zmieścić się między rzę-
dami, a węższe z kolei wywierają większy 
nacisk na glebę. Korzystne jest zakładanie 
ścieżek przejazdowych. Brakujące rośliny 
częściowo kompensuje plon rzędów brze-
gowych. Konieczne jest stosowanie sprzę-
tu o dużej szerokości roboczej. Optymal-
nym rozwiązaniem byłoby wprowadzanie 
gnojowicy bezpośrednio do gleby między 
rzędami za pomocą aplikatorów tarczo-
wych lub kultywatorów. Rozprowadzanie 
gnojowicy wymaga precyzyjnego stero-
wania narzędziami aplikującymi w opar-
ciu o system GPS. Stosowany sprzęt musi 
mieć także odpowiedni prześwit.

Źródło:
- magazyn technologii bezorkowych „Bez Płu-
ga”, wyd.2/2014
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Efektywne wykorzystanie 
resztek pożniwnychGDZIE KUPIĆ?

www.sklep-sieniawa.pl

WIĘCEJ INFORMACJI
www.florahumus.pl

PYTANIA
+48 606 808 404

FACEBOOK
www.florahumus.pl

Wybierz najlepszą pojemność

Zalecane dawkowanie
1L/ha w 200-500L wody
Preparat najlepiej stosować wieczorem.

Efektywne wykorzystanie 
resztek pożniwnych

Gleby urodzajne charakteryzują się  wysoką 
zawartością węgla organicznego. W Polsce dominują 
jednak gleby lekkie, wytworzone 
z piasków o niskiej pojemności wodnej i niskiej 
zawartości materii organicznej (1-2% 
C organicznego).
 
Wykorzystaj resztki pożniwne
Jednym z działań, które należałoby podjąć w celu 
zwiększenia zasobów  materii organicznej w glebach 
użytkowanych rolniczo (szczególnie w glebach ornych), 
jest stosowanie nawożenia organicznego oraz możliwie 
maksymalne pozostawianie resztek pozbiorownych 
i przekształcenie ich w wartościowy nawóz. 

Cenne źródło
Resztki  pożniwne to cenne źródło składników 
pokarmowych (na jednym hektarze można uzyskać 
ok.: 25 kg N, 15 kg P₂O₅, 80 kg K₂O oraz 7 kg Mg)  i materii 
organicznej. Z tego powodu, nie powinno się ich usuwać 
z pola lub (co jest niedopuszczalne) spalać.

Resztki pożniwne ulegają różnym przemianom w glebie. 
Tempo ich rozkładu zależy od składu chemicznego biomasy, 
porowatości i wilgotności gleby, dostępności składników 
pokarmowych determinujących rozwój mikroorganizmów. 

Pomogą kwasy humusowe
Rozkład resztek pozbiorowych jest procesem biologicznym, 
uwarunkowanym obecnością bakterii i grzybów. Nie jest to 
proces, który odbywa się w trybie natychmiastowym 
w glebie, ale można go przyspieszyć stosując m. in. 
biostymulatory na bazie kwasów humusowych. Kwasy 
humusowe, dostarczają energii mikroorganizmom 
glebowym, a także magazynują składniki pokarmowe 
wykorzystywane następnie przez młode rośliny. Substancje 
te, poprawiają wzrost korzeni, liści i pędów, ale także 
stymulują kiełkowanie różnych gatunków roślin uprawnych. 
W ostatnich latach pojawiają się doniesienia o zmniejszaniu, 
niwelowaniu czy łagodzeniu przez kwasy humusowe 
negatywnych skutków różnorakich stresów (suszy 
i zasolenia) u roślin.

Postaw na innowację
Biostymulator FLORAHUMUS należy do innowacyjnych 
biostymulatorów coraz szerzej stosowanych 
w nowoczesnej produkcji rolniczej, który nie tylko wpływa 
na plony nasion, ale także przyspiesza rozkład 
i przekształcenie resztek pożniwnych w próchnicę. Może 
być w łatwy sposób stosowany zarówno dolistnie, jak 
również doglebowo. Skuteczność preparatu była 
kompleksowo badana w Instytucie Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach w doświadczeniu polowym, 
w trakcie którego oceniono jego wpływ na wzrost, rozwój 
i plonowanie rzepaku ozimego.

Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że 
zastosowanie preparatu FLORAHUMUS wpłyneło 
pozytywnie zarówno na jakość plonu, jak i jego wielkość.

Lepsza fotosynteza
Z naszych obserwacji wynika, że dolistne  zastosowanie  
preparatu  FLORAHUMUS  wpływa  na  zwiększenie  
powierzchni  blaszki liściowej roślin i   zawartości w nich 
chlorofilu. Wpływa to na znacznym zwiększeniu  
wydajności fotosyntezy, co finalnie przekłada się  na wzrost 
plonowania o ponad 10%, dzięki zwiększeniu wydajności 
fotosyntezy. 

Większe i silniejsze korzenie
Rośliny, na których zastosowano preparat FLORAHUMUS 
charakteryzowały się także lepiej rozwiniętym systemem 
korzeniowym (o około 25%). Ma to ma ogromne znaczenie 
z punktu widzenia pobierania przez rośliny wody 
i składników pokarmowych z gleby. Lepiej rozwinięty 
system korzeniowy gwarantuje łatwiejsze przetrwanie 
przez rośliny w warunkach stresowych, do których należy 
np. okresowa susza. Dobrze wykształcony system 
korzeniowy ma ogromne znaczenie zwłaszcza przy 
uprawach prowadzonych na glebach lekkich, których areał 
uprawowy  w Polsce jest największy.

Więcej biomasy
W wyniku zastosowania preparatu stwierdzono także 
zwiększenie ilości wartościowej biomasy wytworzonej 
przez uprawiane rośliny, która pozostawiona w glebie 

ulega rozkładowi i zwiększa w niej zawartość próchnicy. 

Większa zawartość próchnicy we wszystkich typach gleb 
wpływa na: 
- zwiększenie pojemności sorpcyjnej ‒ w szczególności 
sorpcji wymiennej. Większa pojemność sorpcyjna gleby 
powoduje lepsze wykorzystanie zastosowanych nawozów 
mineralnych i zwiększa opłacalność produkcji roślinnej,
- strukturę gleby - struktura gruzełkowata o optymalnych 
stosunkach wodno-powietrznych. 

Gleba z odpowiednią ilością próchnicy charakteryzuje się 
lepszą strukturą, dzięki której lepiej rozwija się system 
korzeniowy roślin, a tym samym uprawiana roślina,
- retencję wodną gleb ‒ pozwala ograniczyć negatywne 
skutki niedoboru wody w trakcie okresu wegetacyjnego,
- utrzymanie odpowiedniego pH. 

Wyniki badań polowych preparatu FLORAHUMUS, 
prowadzonych zarówno w Instytucie Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach, jak również przez samego 
producenta preparatu wskazują jednoznacznie, że jego 
zastosowanie jest ekonomicznie uzasadnione, zarówno 
z punktu widzenia opłacalności produkcji rolnej, jak 
również poprawy właściwości gleb, na których 
prowadzona jest uprawa.

Źródło: 
Gonet S.S. 2007: Ochrona zasobów materii organicznej gleb. W: Rola 
materii organicznej w środowisku. Gonet S.S. Markiewicz M. (red.). PTSH 
Wrocław: 7-31.
Sprawozdanie z badań: Określenie wpływu biostymulatora wzrostu 
Florahumus na wzrost, rozwój i plonowanie rzepaku ozimego, 
realizowanych w ramach umowy nr 3062-414-51/16/IUNG-PIB. Instytut 
Uprawy i Nawożenia. Pańswtowy Instytut Badawczy. Zakład Żywienia 
Roślin i Nawożenia.
Szczepaniak W. 2008. Składniki pokarmowe z resztek pożniwnych. 
Nowoczesna Uprawa 1 (15):5356.
Zaujec A. 2007: Funkcje materii organicznej w obiegu związków węgla i 
żyzności gleb. W: Rola materii organicznej w środowisku. Gonet S.S.. 
Markiewicz M. (red.). PTSH Wrocław: 31 -45.
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Wprawdzie pszenice najlepiej plonują na glebach kompleksów pszennych bardzo dobrych i dobrych oraz żytnich bar-
dzo dobrych, to jednak uzasadniona ekonomicznie może być uprawa pszenicy na glebach lżejszych, pod warunkiem 
dobrego przedplonu, właściwego odczynu i dobrej kultury gleby.

inż. Tadeusz Treska 
Główny Doradca Zespół Doradców w Elblągu

Rozwiązania warunkujące opłacalną i ekonomicznie 
uzasadnioną produkcję pszenicy ozimej

Jednym z podstawowych czynników wa-
runkujących efektywną uprawę pszeni-
cy ozimej jest wybór odpowiedniej od-
miany, dostosowanej do warunków sie-
dliskowych stworzonych na określonym 
polu w gospodarstwie. Wiemy, że infor-
macja o zaliczeniu odmiany do określo-
nej grupy technologicznej nie gwarantu-

je uzyskania wysokiego plonu o dobrej jakości. Tylko przy po-
prawnej agrotechnice i optymalnych warunkach atmosferycz-
nych można uzyskać ziarno o pożądanych parametrach jako-
ści. Trzeba dokładnie prześledzić poszczególne cechy odmiany, 
które pozwolą na dokonanie trafnego doboru, umożliwiającego 
uzyskanie wysokich plonów przy zakładanym poziomie nakła-
dów na środki produkcji. Dobra znajomość cech uprawianych 
odmian pozwala na dostosowanie jej do warunków glebowych 
na określonym polu, a także stwarza możliwości zaoszczędze-
nia niektórych nakładów, np. na chemiczną ochronę planta-
cji przed chorobami grzybowymi czy też przed wyleganiem. 

W wyborze przydatności określonej odmiany dla potrzeb 
gospodarstwa należy rozpatrzyć wiele cech i właściwości, któ-
re różnicują poszczególne odmiany. Niezależnie od przezna-
czenia produkowanego ziarna jedną z podstawowych cech, na 
którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest plenność odmianowa, 
czyli wysokość plonowania z jednostki powierzchni. 

W zakresie cech rolniczych szczególną rolę w ocenie od-
mian pszenic ozimych odgrywa ich mrozoodporność. Cecha 
ta w największym stopniu wpływa na ryzyko uprawy a zróż-
nicowanie odmian w zakresie mrozoodporności jest bardzo 
duże. Przy wyborze odmiany do lokalnych warunków upra-
wy istotne mogą być takie cechy jak: wymagania w stosunku 
do jakości i poziomu kultury gleby, tolerancja na zakwaszenie, 
zdrowotność odmian, a także ich odporność na wyleganie i na 
porastanie w kłosie. 

Wadą znacznej części gleb przeznaczanych pod uprawę 
pszenic jest ich zakwaszenie. Chociaż pszenice wymaga-
ją na ogół gleb o odczynie zbliżonym do obojętnego, to 
jednak niektóre odmiany są dość tolerancyjne i zupeł-
nie nieźle plonują na glebach o niższym pH. Dlatego 
istotnym kryterium doboru, w niektórych gospodar-
stwach, jest reakcja odmian na zakwaszenie gleby.

Przy dużym udziale zbóż w strukturze zasie-
wów trudno zachować odpowiednie zmiano-
wanie roślin. Po złych przedplonach pszenica 
wykazuje zwiększoną podatność na choroby. 
Wprawdzie wiadomo, że żadna odmiana nie 

jest w pełni odporna na wszystkie choroby, ale najczęściej od-
porność jest zróżnicowana w zakresie poszczególnych jedno-
stek chorobowych. Znajomość odporności odmian na choroby 
grzybowe pozwala na dokonanie wyboru odmiany łagodzącej 
skutki uprawy w zmianowaniach zbożowych, a także umożli-
wia przyjęcie właściwego programu ochrony, przeciwdziałają-
cego zagrożeniom mogącym w zdecydowany sposób obniżyć 
poziom plonowania i jakość zbieranego ziarna. 

Ważną cechą różnicującą odmiany pszenic jest ich odporność 
na wyleganie. Cecha ta jest często związana z genetycznie za-
kodowaną wysokością roślin, ale także wiąże się z wytwarza-
niem silniejszej tkanki wzmacniającej w źdźbłach. Znajomość 
tej cechy ma szczególne znaczenie przy intensywnej uprawie 
pszenicy. Decydując się na wybór odmiany o mniejszej odpor-
ności zawsze należy założyć konieczność dwukrotnego opry-
skiwania regulatorem wzrostu w odpowiedniej fazie rozwo-
ju. Wiadomo bowiem, że plon uzyskany z łanów wylegniętych 
jest nie tylko niższy, ale także charakteryzuje się zdecydowanie 
gorszą jakością. Zboże wylęgnięte nie ma możliwości dobrego 
wypełnienia ziarna, może nie osiągnąć wymaganego wyrów-
nania ziarna, a jednocześnie jest bardziej narażone na porasta-
nie. Zwiększona odporność na porastanie w kłosach jest także 
zakodowaną charakterystyczną cechą niektórych odmian. Zna-
jomość odporności odmian na porastanie w kłosie 
daje informacje o konieczności dokonania 
zbioru tej odmiany w pierwszej 
kolejności, bezpośrednio 
po osiągnięciu pełnej 
dojrzałości ziar-
na. U odmian 
o niższym 
s t o p -
n i u 
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odporności na porastanie w kłosie istnieje ryzyko szybkie-
go pogorszenia się jakości ziarna podczas deszczowej pogo-
dy w czasie żniw.

Ważne jest również zwiększenie efektywności stosowanych 
dotychczas technologii prowadzących do zwyżki plonowania. 
Efektem produkcji powinna być ekonomicznie uzasadniona 
wielkość plonu, a ziarno powinno spełniać kryteria technolo-
giczne pszenic konsumpcyjnych. 

Plon pszenicy jest wypadkową trzech elementów składo-
wych: liczby źdźbeł kłosonośnych na jednostce powierzchni, 
liczby ziaren w kłosach i masy tysiąca ziaren (MTZ). Koniecz-
na jest jednak pewna optymalizacja poszczególnych elemen-
tów. Producent może kształtować liczbę kłosów na m2 znając 
siłę krzewistości ziarna poszczególnych odmian. Takie czyn-
niki agrotechniczne, jak: ilość wysiewu, termin siewu i nawo-
żenie (głównie azotowe), zmieniają obsadę roślin na m2. Musi-
my przy tym pamiętać, że zbyt duża obsada powoduje zmniej-
szenie liczby ziaren w kłosie. Masa tysiąca ziaren wprawdzie 
w znacznie mniejszym stopniu decyduje o wielkości plonu, ale 
jest bardzo ważna dla uzyskania technologicznych parame-
trów jakościowych. Wielkość ziarna pszenic jest cechą odmia-
nową, ale jest kształtowana przez odpowiednią ochronę fun-
gicydową, zmniejszenie zachwaszczenia plantacji i odpowied-
nie żywienie roślin przy właściwym zaopatrzeniu we wszyst-
kie składniki pokarmowe. 

Niewłaściwe następstwo roślin w zmianowaniu skutkuje 
zasadniczym pogorszeniem warunków wzrostu, zazwyczaj 
wskutek silniejszego porażenia przez choroby. Powinniśmy 
unikać uprawy pszenicy w wieloletnich monokulturach. Psze-
nica ma największe wymagania odnośnie przedplonu spośród 
wszystkich roślin zbożowych. Pszenicę konsumpcyjną w za-
sadzie powinno się uprawiać po strączkowych, oleistych czy 

też po okopowych. Niestety udział tych roślin w za-
siewach jest bardzo ograniczony i dlatego 

w wielu gospodarstwach uprawia 
się w stanowiskach po kło-

sowych, w tym bardzo 
często po pszeni-

cy przez 2-3 
lata. Wa-

d l iwy 
d o -

bór stanowiska może powodować obniżenie plonu nawet do 
30%. Uprawa pszenicy po zbożach prowadzi do wzrostu pora-
żenia zgorzelą podstawy źdźbła, zgorzelą fuzaryjną i łamliwo-
ścią źdźbła, a także powoduje kompensację chwastów.

Bardzo ważnym czynnikiem agrotechnicznym wpływają-
cym na wysokość plonu i jakość ziarna pszenicy jest optymal-
ny termin siewu. Za korzystne należy uznać siewy pszenicy ozi-
mej w terminie pozwalającym na uzyskanie przez rośliny peł-
ni krzewienia przed spoczynkiem zimowym. Przyjmuje się, że 
w części północno-wschodniej Polski siewy powinny być zakoń-
czone do 25 września. Jednak w bardzo wielu gospodarstwach 
praktykowane jest opóźnianie terminu siewu. Rozpowszechnio-
ne jest błędne przekonanie, że ujemny efekt opóźnień można ni-
welować większą ilością wysiewu i intensywnym nawożeniem 
azotowym. Główną przyczyną obniżenia plonów przy późnych 
siewach jest zbyt małe rozkrzewienie w okresie jesieni i słaby 
rozwój systemu korzeniowego. Tylko przy pełnym rozkrzewie-
niu roślin na jesieni możliwe jest osiągnięcie właściwej architek-
tury łanu koniecznej do uzyskania wysokich plonów. Dokrze-
wianie wiosenne daje zawsze pędy krótsze o 3-5 cm, co stwa-
rza gorsze warunki dla tworzenia plonu ziarna o odpowied-
niej jakości. Późne siewy mogą spowodować redukcję systemu 
korzeniowego nawet o 25%. Niedorozwój systemu korzeniowe-
go zwiększa wrażliwość roślin na późnowiosenne i wczesnolet-
nie niedobory wody i jest przyczyną słabego wypełniania ziar-
na. Zmniejsza się MTZ i najczęściej parametr gęstości w stanie 
zsypnym nie utrzymuje standardowego poziomu.

Ważnym również elementem warunkującym opłacalną 
i ekonomicznie uzasadnioną uprawę jest ilość wysiewu ziar-
na. Dla odmian pszenic ozimych, charakteryzujących się zróż-
nicowanymi współczynnikami krzewistości, przyjmuje się, że 
optymalna ilość roślin powinna zapewnić po wschodach 280-
360 szt./m2. Górny poziom zagęszczenia jest uzasadniony tyl-
ko przy opóźnionych siewach. Zdecydowanie niekorzystne jest 
zwiększanie ilości wysiewu przy optymalnych terminach sie-
wu. Prowadzi bowiem do zagęszczenia łanu i niepożądanej 
konkurencji roślin na jednostce powierzchni. Część roślin mu-
si wypaść po wcześniejszym pobraniu składników pokarmo-
wych. Nadmierne zagęszczenie uniemożliwia też zastosowa-
nie niezbędnych dawek azotu wczesną wiosną, co może ogra-
niczać narastanie masy nadziemnej roślin decydujących o wy-
sokości plonu. Po zastosowaniu w takim przypadku nawoże-
nia azotem zwiększa się zagrożenie wylegnięcia roślin, a tym 
samym utraty znacznej części plonu i pogorszenia jego jako-
ści. Zagęszczone łany wykazują też skłonność do większego 
porażenia chorobami grzybowymi wskutek małej przewiew-

ności i dłużej utrzymującej się wilgotności roślin po wystą-
pieniu opadów.

Spośród czynników nakładowych najwięcej uwagi 
należy poświęcić racjonalizowaniu technologii w za-
kresie nawożenia mineralnego, ochrony chemicznej 
plantacji, jakości wykonywanych zabiegów agro-
technicznych oraz odpowiedniego przechowywa-
nia ziarna. 

Źródło:
- materiały konferencyjne na temat nawożenia mi-
neralnego zbóż
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Systemy utrzymania bydła mlecznego
Budynki inwentarskie służące do produkcji zwierzęcej obejmują obiekty przeznaczone do hodowli oraz chowu zwie-
rząt. Mogą one składać się z pojedynczych lub kompleksów budynków inwentarskich. W związku ze zmechanizowa-
niem pracy oraz zmianą wymagań zwierząt na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat rola budynków inwentarskich 
uległa zmianie.

mgr inż. Marcin Gołębiewski
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie

Można to przedsta-
wić na funkcjach ja-
kie powinien speł-
niać budynek in-
wentarski w odnie-
sieniu do obory kon-
wencjonalnej i nowo-
czesnej. Do podsta-

wowych funkcji budynku inwentarskie-
go możemy zaliczyć:
q Ochrona przed niekorzystnymi wa-

runkami atmosferycznymi (opady, 
wiatr, temperatura) – w starszych bu-
dynkach funkcję tą spełnia dach, ścia-
ny, okn, za pomocą których regulu-
ję się temperaturę oraz mikroklimat. 
W nowoczesnych obiektach okna czy 
też ściany pełne zastępują zwijane kur-
tyny oraz siatki, a o optymalny mikro-
klimat odpowiadają zautomatyzowane 
koszowe mieszacze powietrza.

q Układ ciągów technologicznych – kon-
wencjonalne obiekty charakteryzują 
się niskim zmechanizowaniem co-
dziennych prac związanych z obsłu-
gą zwierząt, utrzymywanie zwierząt 
na uwięzi czy też wąskie korytarze 
w budynku utrudniające wykonywa-
nie prac czy przepędzanie zwierząt. 
W nowoczesnych oborach zwierzęta 
utrzymywane są bezuwięziowo z po-
działem obory na strefy: picia, jedze-
nia, wypoczynku, doju;

q Higieniczny – w nowoczesnych obiek-
tach inwentarskich łatwiej utrzymać 
czystość zarówno budynku jak i zwie-
rząt,

q Utrzymanie zwierząt – w przeważają-
cych obiektach nowobudowanych jest 
bezuwięziowe utrzymywanie zwierząt,

q Organizacja pracy – w starszych 
obiektach zmechanizowanie prac jest 
utrudnione, natomiast w nowocze-
snych obiektach całość prac związa-
nych zarówno z obsługą zwierząt jak 
i utrzymaniem budynku jest zmecha-
nizowana.

Należy zaznaczyć, iż nie każde go-
spodarstwo może sobie pozwolić sobie 
na budowę nowego obiektu inwentar-

skiego. Jednak bez znaczenia czy jest to 
zmodernizowany budynek czy też nowo 
budowany to oprócz dążenia do ciągłego 
rozszerzania zakresu mechanizacji prac 
związanych z obsługą zwierząt, należy 
zwierzętom w nich przebywającym za-
pewnić dobrostan. 

Co to jest dobrostan?

Jest to pojęcie bardzo trudne do zde-
finiowania. Wiadomo że, dobrostan jest 
stanem organizmu zwierzęcia, a nie sta-
nem warunków mikroklimatycznych, 
zoohigienicznych czy technicznych ele-
mentów budynku lub systemu utrzyma-
nia zwierząt. Dobrostan jest ściśle połą-
czony ze zdrowiem zwierzęcia, które jest 
kompromisem między stanem odporno-
ści zwierząt, a presją czynników chorobo-
twórczych lub niekorzystnych warunków 
środowiska. Jeśli przyjmiemy, że warunki 
środowiskowe są zbliżone do warunków 
naturalnych, spełniających wszystkie wy-
magania zwierzęcia, to parametry życio-
we tj. wysoki przyrost wagi ciała, wyso-
ka wydajność mleka czy rozród są pra-
widłowe. Dobrostan jest stanem harmonii 
zwierzęcia z tym środowiskiem.

W takich warunkach organizm zwie-
rzęcia nie angażuje swoich sił życiowych, 
swojej energii na pobudzenie (uaktyw-
nienie) układu immunologicznego do 
walki ze stresem, z chorobami, ze złymi 
warunkami środowiskowymi i może je 
wykorzystać na takie procesy. Warto pa-
miętać, że system immunologiczny nie 
zabezpiecza w sposób prosty organizmu 
zwierzęcia przed niekorzystnymi czynni-
kami środowiska. Jest to proces bardzo 
złożony, który uruchamia całą serię me-
chanizmów fizjologicznych, wywierają-
cych głęboki wpływ na organizm zwie-
rzęcia. Powoduje on nawet ograniczenie 
pobierania pasz oraz zmniejszenie przy-
rostu produkcji mleka czy mięsa.

Minimalne wartości (wymiary) dla 
stanowisk (kojców) dla bydła zapisane 
w Rozporządzeniu z 02.09.2003 r, oraz 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. 
uwzględniają naturalne ruchy zwierzę-
cia przy kładzeniu się i wstawaniu, wy-
poczynku, przy pobieraniu paszy i wo-
dy, a także możliwości utrzymania czy-
stości zwierząt (oddawania i usuwania 
odchodów).

W zależności od gatunku i wieku 
zwierzęcia określone są wymagania pod 
względem wielkości powierzchni stano-
wisk i kojców, kubatury pomieszczeń, 
otaczających przegród oraz podłóg, na 
których przebywa. Dlatego niezbędne jest 
stosowanie rożnych rozwiązań, które po-
zwolą na spełnienie wszystkich wyma-
gań dotyczących potrzeb zwierząt, a jed-
nocześnie zapewnią psychiczny i fizycz-
ny komfort.

System utrzymania zwierząt jest pod-
stawowym czynnikiem wpływającym na 
kształt budynku inwentarskiego, który 
określa:
n zakres swobody ruchu zwierząt,
n system usuwania i magazynowania 

odchodów,
n technologię produkcji oraz elementy 

stałego wyposażenia budynków,
n budowle towarzyszące: płyta oborni-

kowa, zbiornik na gnojówkę lub gno-
jowicę.

W chowie i hodowli bydła zastosowa-
nie mają różne systemy utrzymania, któ-
re dzielimy ze względu na:
n zakres swobody ruchu – na uwięzio-

we i wolnostanowiskowe,
n rodzaj podłoża w legowiskach – na 

ściołowe i bezściołowe,
n rodzaj podłogi na korytarzach – na 

pełne i szczelinowe.

W zależności od czynników obiek-
tywnych i subiektywnych ww. syste-
my (warianty) trzymania można łączyć, 
np. obora wolnostanowiskowa bezścio-
łowa o podłodze szczelinowej. Czynni-
ki subiektywne, którymi kieruje się rol-
nik przy wyborze odpowiedniego syste-
mu utrzymania to nic innego jak własne 
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przekonanie rolnika do danych rozwią-
zań, wynikające z doświadczenia czy też 
wiedzy zdobytej podczas odwiedzin in-
nych budynków inwentarskich. 

Do czynników obiektywnych, które 
wpływają na decyzję wybrania odpo-
wiedniego systemu utrzymania w swo-
im gospodarstwie to:
n wielkość stada,
n areał ziemi, 
n wielkość i kształt działki na której ma 

zostać zlokalizowana obora oraz sąsia-
dująca z działką inna zabudowa.

W uwięziowym systemie utrzymania 
zwierząt czynności związane z obsługą 
tj. pojenie, żywienie, dojenie, leczenie, 
pielęgnacja i usuwanie obornika, odby-
wają się na stanowiskach. Czynności te 
można wykonywać ręcznie (nakład pra-
cy) lub mechanicznie (koszty urządzeń 
i ich obsługi). Budynki przeznaczone do 
uwięziowego chowu bydła powinny być 
ciepłe i odpowiadać warunkom pracy ob-
sługi (dojenie), a także zabezpieczać in-
stalację wodną przed zamarznięciem. Ze 
względu na dość długi czas leżenia krów 
podstawowym wymogiem technologicz-
nym są wymiary legowiska, a szczegól-
nie jego długość, która musi być tak do-
brana, aby spełniała wymagania doty-
czące dobrostanu, jak i produkcji mleka. 
Długie i szerokie stanowisko zapewnia 
komfort, natomiast z punktu widzenia 
higieny produkcji mleka jego długość na-
leży ograniczyć tak, aby krowy nie bru-
dziły legowiska i nie kładły się w odcho-
dach. Długość legowiska musi być też do-
brana do wielkości krowy, a jednocześnie 
skorelowana z odpowiednim systemem 
wiązania. Obory uwięziowe umożliwia-
ją dobrą indywidualną kontrolę i opiekę 
nad zwierzętami. W zależności od sposo-
bu usuwania odchodów za stanowiskami 
znajduje się kanał gnojowy ze zgarnia-
czem obornika albo korytarz do ręczne-
go usuwania odchodów. Obory uwięzio-
we mają ograniczoną możliwość zmian 
w zakresie: wielkości stanowisk, systemu 
uwięzi, przejezdności budynku, wprowa-
dzenie nowych technologii pozyskiwa-
nia i przechowywania mleka, unowo-
cześnienia sprzętu udojowego i chłodni-
czego, mechanizacji usuwania obornika 
oraz polepszenia mikroklimatu.

W systemie wolnostanowiskowym 
charakterystyczne jest to, że krowa sama 
przechodzi kolejno do miejsca pobierania 
paszy, doju i odpoczynku. Odchody usu-

wane są na całej powierzchni dostępnej 
dla zwierząt. Warunki mikroklimatu są 
odpowiednie dla zwierząt (dopuszczalna 
niska temperatura). Hale udojowe stwa-
rzają lepsze warunki higieniczne w cza-
sie pozyskiwania mleka i ułatwiają my-
cie urządzeń udojowych. Wymagane są 
oddzielne zbiorniki na ścieki po myciu 
i dezynfekcji urządzeń udojowych oraz 
na ścieki sanitarne. Chow wolnostanowi-
skowy umożliwia zastosowanie prostych 
urządzeń do mechanizacji np. usuwania 
obornika. Utrudniona jest indywidualna 
opieka nad zwierzętami i karmienie ręcz-
ne zróżnicowanymi dawkami pokarmo-
wymi pojedynczych zwierząt. Żywienie 
w zależności od wydajności mleka wy-
maga podziału stada na grupy technolo-
giczne (TMR) lub zastosowania elektro-
nicznych stacji do zadawania pasz treści-
wych. Korzystnie na ogólną zdrowotność 
zwierząt wpływają możliwości spacero-
wania (ruch) przez zwierzęta. W połącze-
niu z łatwiejszą obserwacją rui, daje to 
podstawy do obniżenia kosztów produk-
cji mleka. Dojarnie i urządzenia pomoc-
nicze mogą być umieszczone wewnątrz 
obory lub w przybudówce. Ten system 
wymaga mniejszych nakładów pracy niż 
w innych systemach. Krowy są czystsze, 
a legowisko daje im poczucie bezpieczeń-
stwa. Jest to obecnie najczęściej stosowa-
ny system w nowo budowanych i moder-
nizowanych oborach.

System wolnostanowiskowy wyróżnia 
obory wolnostanowiskowe z wygrodze-
niami (boksowe i kombiboksowe) oraz 
bez wygrodzeń („na głębokiej ściółce”). 
Ta różnorodność umożliwia przystoso-
wanie istniejących budynków do po-
trzeb bezuwięziowego utrzymania krów. 
W oborach kombiboksowych boksy lego-
wiskowe znajdują się przy stole paszo-
wym. Ten system może być stosowany 
w przypadku przebudowy obory uwię-

ziowej na wolnostanowiskową. Legowi-
ska kombiboksowe najczęściej są krót-
kie, podobnie jak w oborze uwięziowej.

W oborach boksowych krowy w czę-
ści legowiskowej przebywają (leżą) w wy-
grodzonych boksach, najczęściej na ściół-
ce ze słomy. Stół paszowy znajduje się 
w wydzielonej części obory, gdzie krowy 
muszą dochodzić. W tym systemie moż-
na też trzymać krowy bezściołowo (pia-
sek, maty legowiskowe).

W oborze „na głębokiej ściółce” wa-
runki utrzymania zwierząt zbliżone są 
do warunków naturalnych. Zaścielany 
obszar legowiskowy (wypoczynkowy) 
nie ma indywidualnych stanowisk. Ob-
szar żywieniowy jest oddzielony od niego 
przy pomocy schodów i podestów. Kory-
tarz gnojowy może być betonowy (pełny) 
lub posiadać podłogę szczelinową. Zwie-
rzętom należy zapewnić odpowiednią po-
wierzchnię, zarówno w części legowisko-
wej, jak i paszowej. Jest to system stoso-
wany w gospodarstwach o dużym zapo-
trzebowaniu na obornik, a jednocześnie 
posiadających duże ilości słomy. W tym 
systemie utrzymania, nie ma konieczno-
ści budowania płyty obornikowej.

Aktualnie przeważa jeszcze uwię-
ziowy system utrzymania bydła (do ok. 
30 SD), ale obserwuje się systematycz-
ny wzrost ilości obór wolnostanowisko-
wych z jednoczesnym wzrostem kon-
centracji krów w gospodarstwie. Szybki 
rozwój obór wolnostanowiskowych nie 
oznacza, że nie będą budowane obory 
uwięziowe. Przy wyborze systemu decy-
dującym argumentem będą koszty budo-
wy, higiena udoju i nakłady pracy. Biorąc 
pod uwagę możliwości rozwoju gospo-
darstwa poprzez wzrost areału i wzrost 
stada, to najbardziej racjonalny jest chow 
bezuwięziowy.
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W powiecie ełckim wiele gospodarstw specjalizuje się w hodowli krów mlecznych i produkcji mleka. Są to gospodar-
stwa zarówno małe, średnie jak i duże. Każde z tych gospodarstw w miarę swoich możliwości rozwija swoją produkcję 
poprzez wdrażanie różnych innowacji.

mgr Katarzyna Kania 
Doradca Zespołu Doradców w Ełku

Hodowla krów mlecznych pasja i sposób na życie

Gospodarstwo o pro-
filu mleczarskim pro-
wadzi Pan Tomasz So-
kołowski ze wsi Grab-
nik w gminie Stare Ju-
chy. Pan Tomasz już 
od najmłodszych lat 
pomagał rodzicom 

w prowadzeniu ich gospodarstwa. W roku 
2002 wydzierżawił 26 ha stawiając pierw-
sze samodzielne kroki w gospodarzeniu. 
Następnie w roku 2012 rodzice Pana To-
masza przekazali synowi gospodarstwo, 
na które składało się między innymi 30 
krów mlecznych. Młody gospodarz od-
ważnie patrząc w przyszłość w 2013 ro-
ku podjął decyzje o budowie nowocze-
snej obory. Już rok później odbyło się uro-
czyste otwarcie nowej wolnostanowisko-
wej obory na rusztach na 88 DJP z wyod-
rębnionym miejscem na porodówkę oraz 
izolatkę z głęboką ściółką. W oborze znaj-
duje się hala udojowa 2x5 typu rybia ość.

Obecnie stado pana Tomasza liczy 109 
sztuk bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej 
z czego 60 sztuk to krowy dojne reszta 
to jałówki przeznaczone na remont stada. 
Rolnik od początku za cel postawił so-

bie to, aby nie kupować zwierząt w celu 
powiększania stada. Przez pierwsze lata 
prowadzenia gospodarstwa selekcjono-
wał sztuki i używał nasienia seksowane-
go. To przyniosło duży sukces hodowla-
ny i obecnie wszystkie sztuki znajdujące 
się w gospodarstwie pochodzą z własne-
go chowu. Rolnik zakupując materiał do 
inseminacji wybiera nasienie od takich 
buhajów, które zapewnią dobrą zdrowot-
ność oraz bezproblemowe porody. W tej 
kwestii korzysta z pomocy profesjonalne-
go doradcy. Wydajność od jednej krowy 
to średnio 10 tys. kg mleka rocznie. Aby 
uzyskać taką wydajność ważne jest za-
pewnienie odpowiedniej paszy. Pan To-
masz posiada 82,66 ha użytków rolnych. 
Plony z całej powierzchni przeznaczane 
są na zaplecze paszowe dla bydła. Prze-
ważającą część gruntów stanowią trawy 
na gruntach ornych. W gospodarstwie 
uprawia się również kukurydzę z prze-
znaczeniem na zielonkę oraz zboża. Pa-
sza jest zadawana postaci TMR-u przy-
rządzonego przy pomocy wozu paszo-
wego o pojemności 12 m3. Pasza objęto-
ściowa jest uzupełniana paszą treściwą. 
Jej podstawę stanowi zmielone zboże, po-
chodzące z własnej uprawy oraz odpo-

wiednio zbilansowany 45% koncentrat 
białkowy, śruta rzepakowa i witaminy. 
Tak skomponowana dawka pokarmowa 
jest chętnie zjadana przez krowy, a tym 
samym zapewnia wysoką produkcję mle-
ka o optymalnych parametrach. 

Pan Tomasz podkreśla jednak, że nie 
tylko pasza ma wpływ na jakość mle-
ka. Jako nowoczesny rolnik przywią-
zuje również dużą uwagę do zapew-
niania zwierzętom odpowiedniego po-
ziomu dobrostanu. Jest on zapewnio-
ny zarówno w oborze, a także poprzez 
wypas. W oborze, krowy mają zapew-
nioną odpowiednią klimatyzację co po-
zwala im uchronić się przed niekorzyst-
nym wpływem stresu cieplnego, na któ-
ry bydło jest narażone szczególnie la-
tem. Maja również dostęp do ,,czochra-
dła” z którego bardzo chętnie korzysta-
ją. Szczególną uwagę poświęca się kro-
wom, które są przed wcieleniem. Ma-
ją one oddzielną przestrzeń, na której 
mogą swobodnie przejść proces poro-
du. Pan Tomasz podkreśla, pozytywną 
rolę letniego wypasu. Pomimo, że obo-
ra jest wolnostanowiskowa i zwierzęta 
posiadają w niej przestrzeń bytowo- ru-
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chową to w okresie od maja do wczesnej 
jesieni, w zależności od warunków at-
mosferycznych bydło jest wypasane. Po-
zwala to utrzymywać krowy w dobrej 
kondycji oraz ma pozytywny wpływ na 
zdrowotność racic i nóg. 

Prowadząc tak wyspecjalizowaną 
działalność rolniczą, potrzeba dużego 
parku maszynowego. Pan Tomasz posia-
da rozbudowany i nowoczesny park ma-
szynowy. Był on powiększany na prze-
strzeni lat i przy dużym udziale środków 
europejskich. Tuż po rozpoczęciu prowa-
dzenia gospodarstwa, w ramach moder-
nizacji gospodarstw rolnych zakupione 
zostały maszyny takie jak: ciągnik rol-
niczy, agregat uprawowo-siewny, pług 
obrotowy, rozsiewacz nawozów oraz 
opryskiwacz polowy. Następnie w ro-
ku 2014 również korzystając z działania 
modernizacja gospodarstw rolnych pan 
Tomasz zainwestował w zakup: przy-
czepy samozbierającej do traw, zbiorni-
ka dwupłaszczowego na olej napędowy, 
wozu asenizacyjnego oraz budowę 3 si-
losów każdy po 2880 m3. Ta inwesty-
cja zapewnia dostosowanie do przepi-
sów dotyczących przechowywania ki-
szonek. Obecnie w gospodarstwie jest 
większość niezbędnych maszyn w sta-
nie dobrym. Ciągników rolniczych jest 
7 z czego największy o mocy 220 koni 
mechanicznych. 

Pan Tomasz przy prowadzeniu gospo-
darstwa, korzysta z usług i stale współ-
pracuje z Zespołem Doradców w Ełku. 
Chętnie bierze udział w szkoleniach, 
w czasie pandemii również tych w for-
mie online. W przeszłości corocznie brał 
udział w Olimpiadzie dla Młodych Rol-
ników. Zajmował wysokie miejsca w eli-
minacjach powiatowych, a także dotarł 
do etapu krajowego.

Rolnik zapytany co składa się na je-
go sukces odpowiedział, że jest to kilka 
elementów. Przede wszystkim najwięk-
szą rolę odgrywa rodzina, która pomaga 
w prowadzeniu gospodarstwa, ale rów-
nież to, że trzeba robić to co się lubi i nie 
bać się poświęceń. 

Pan Tomasz z optymizmem patrzy 
w przyszłość, pomimo tego, że rynek 
mleka często jest niestabilny, rolnik ma 
wiele planów. Chciałby zbudować wia-

tę na maszyny, a przede wszystkim in-
teresuje się tematem biogazowni, którą 
chciałby stworzyć na terenie swojego go-
spodarstwa. Rolnik widzi również poten-
cjał w wykorzystywaniu nowoczesnych 
technologii, dlatego chciałby wprowadzić 
w swoim gospodarstwie rozwiązania rol-
nictwa precyzyjnego.

Panie Tomku, życzymy dalszych suk-
cesów!

Fot. Tomasz Sokołowski
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Alpaki pochodzą z Ameryki Południowej, z And. Należą do rodziny wielbłądowatych. Hoduje się je głównie przez 
wzgląd na ich luksusowe runo, które jest wiele cieplejsze i przyjemniejsze w dotyku niż owcze. W Polsce pierwsza 
farma alpak powstała w 2004 roku.

inż. Iwona Szajda 
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie

Alpaki – nowy sposób na biznes

Dzisiaj biznesem tym, 
zgodnie z informacja-
mi Polskiego Związ-
ku Hodowców Alpak, 
zajmuje się ponad 30 
hodowców posiadają-
cych łącznie więcej niż 
600 zwierząt. Wśród 

tych żyjących naturalnie w wysokich An-
dach zwierząt, wyróżnia się dwie odmia-
ny – Suri oraz Huacaya. 

Każda z nich cechuje się innym wy-
glądem i rodzajem okrywy sierściowej. 
Rasa Huacaya stanowi 85% gatunku, 
a Suri 15%. Alpaki rasy Huacaya posia-
dają bardzo gęste runo, mocno karbi-
kowane. Włókna w okrywie rosną pro-
stopadle do powierzchni ciała. W ru-
nie tych alpak mogą występować włók-
na o mniejszej i większej średnicy. Ru-
no jest miękkie i gąbczaste w dotyku. 
Roczny przyrost runa 6-12 cm. Alpaki 
Suri mają długie runo, luźno opadają-
ce po obu stronach ciała, tworząc rodzaj 
płaszcza z odsłoniętą linią grzbietu. Ru-
no bardzo miękkie i delikatne w dotyku, 
ma wspaniały połysk i jedwabisty blask, 
porównać go można z cienkim kaszmi-
rem i angorą. 

Korzyści z hodowli alpak może być 
naprawdę wiele. Jednak trzeba mieć do-
bry pomysł i determinację do działania. 
Zysk pojawia się przy całkowitym zaan-
gażowaniu w sprzedaż, marketing i pro-
mocję. Hodowla alpak wymaga również 
stałego poszerzania zakresu działalno-
ści o nowości, na które rośnie zapotrze-
bowanie. Kto by pomyślał, że kiedyś bę-
dzie można zarabiać na spacerze z alpa-
ką? Okazuje się, że chętnych na weeken-
dowe spacery i czapkę z włókna alpaki 
jest coraz więcej.

Początek hodowli to przynajmniej trzy 
alpaki, nie może ich być mniej ze wzglę-
du na to, że alpaki są zwierzętami stad-
nymi i potrzeba jest im przynajmniej trój-
ka, żeby czuły się dobrze. Gdy hodowla 
rozwinie się do planowanej liczby sztuk 
samic, nadwyżkę sprzedaje się w Pol-
sce lub za granicą. Cena zależy od jako-
ści. Samce przeznaczone są do rozrodu.

Alpaki są zwierzętami inteligentnymi, 
eleganckimi i bardzo przyjaznymi. Ma-
ją dużą odporność na wszelkie choroby. 
Łatwo przystosowują się do nowego śro-
dowiska-potrafią się szybko aklimatyzo-
wać. Potrzebują one mało terytorium, ok. 

30 sztuk alpak może przebywać na po-
wierzchni 0,5 hektara. Dorosłe alpaki ma-
ją około 85 cm wysokości oraz ważą od 
50 do 80 kg. Stwierdzono, że zwierzęta 
żyją około 20 lat. Samice dojrzałość płcio-
wą osiągają w wieku 18-24 miesięcy. Cią-
ża alpak trwa 11-11,5 miesiąca, po czym 
samice rodzą tylko jedno młode, nazy-
wane cria (z hiszpańskiego „potomek”). 
Po dwóch tygodniach od urodzenia ma-
łego, samica jest gotowa do kolejnego roz-
mnażania. Samce kwalifikują się do roz-
płodu po ukończeniu 3-4 roku życia. Hi-
giena tych zwierząt również jest łatwa 
do utrzymania, ponieważ alpaki zosta-
wiają swoje odchody tylko w kilku miej-
scach na wybiegu lub w alpakarni. Prze-
fermentowany obornik alpak jest środ-
kiem użyźniającym glebę pod uprawę 
warzyw i owoców.

Posiadanie kilku zwierząt może stać się 
naszym hobby – taka droga jest o wiele 
prostsza W ten sposób można urozma-
icić gospodarstwo agroturystyczne, przed-
szkolne lub wprowadzić alpakoterapię. 
Alpakoterapia to rodzaj zooterapii, dzięki 
której wspomagana jest rehabilitacja umy-
słowa i ruchowa dzieci oraz osób doro-
słych z różnymi niepełnosprawnościami.

Alpaka huacaya
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Zwierzęta te nie wykazują zacho-
wań agresywnych, są delikatne, do-
datkowo wyróżniają się bardzo przy-
jemnym w dotyku, miękkim owłosie-
niem. Dzięki ich pogodnemu usposo-
bieniu obcowanie z nimi skutecznie po-
prawia samopoczucie, a zajęcia z ich 
udziałem mogą stanowić dobrą formę 
wsparcia dla wielu specjalistycznych 
terapii. Coraz większą popularnością, 
również w Polsce cieszą się spacery z al-
pakami. W miejscach atrakcyjnych tury-
stycznie, w weekendy można spodzie-
wać się wielu gości zainteresowanych 
tego typu rozrywką. Alpaki są odpo-
wiednio przygotowane, łatwo poddają 
się tresurze potrafią chodzić na smyczy 
i są bardzo towarzyskie. Nie tylko dzie-
ci je uwielbiają.

Alpaki hoduje się przede wszystkim, 
ze względu na surowiec włókienniczy 
jakim jest wełna alpak. Zwierzęta te po-
siadają wyjątkową wełnę, która jest bar-
dzo ciepła, lekka oraz niezwykle miękka. 
Jest również zaskakująco mocna i wy-
trzymała, co sprawia, że idealnie nadaje 
się do procesu przetwarzania jej. Struk-
tura wełny alpak nadaje produktom, któ-
re są z niej wykonane niesamowitą ter-
malność oraz trwałość. Wełna jest mięk-
ka w dotyku jak jedwab oraz lśniąca. 
Wełna alpak występuje w bardzo wie-
lu naturalnych kolorach, od czystej bie-
li przez różne wariacje szampańskiego 
do ciemnego brązu a nawet lawendo-
wego szarego, srebrnego szarego i czar-

nego. Alpaki mogą być ze sobą krzyżo-
wane i w ten sposób produkować wię-
cej wariacji kolorów. Ostrzyżona wełna 
może być farbowana, a także mieszana 
z każdym innym rodzajem wełny. Weł-
na alpaki jest jednowarstwowa. Posiada 
właściwości prozdrowotne (zmiany reu-
matyczne, alergie skórne). Warto przera-
biać wełnę we własnym zakresie. Moż-
na produkować z niej kołdry, koce, po-
duszki, swetry, skarpety, modne chusty 
i szale. Mimo zwiększającej się populacji 
alpak hodowlanych, surowca włókienni-
czego jest nadal mało. Owszem, trzeba 
szukać rynków zbytu i promować swo-
je wyroby, ale przynosi to określone re-
zultaty, jeśli naprawdę tego chcemy. Weł-
na Suri wygląda jak długie ołówkowe lo-
ki, w niczym nie przypominają one pro-
stych dredów zwisających z ciała. Weł-
na jest błyszcząca, w dotyku bardziej śli-
ska i jedwabista niż wełna alpaki Hu-
acaya. Jest powszechnie używana w wy-
soko jakościowych towarach, które uka-
zują jak pięknie współpracuje ze świa-
tłem. Alpaki to trawożerne ssaki, świet-
nie wykorzystują pastwiska gorszej ja-
kości. Na 1 ha możemy wypasać 30 szt. 
przez cały rok.

Są to zwierzęta nie wymagające. Wy-
starczy im wiata lub szopa na początek 
hodowli, później można wybudować al-
pakarnię. W kojcu 4x5m może przeby-
wać 10 szt. Ogrodzenie powinno być nie 
niższe niż 120 cm i wykonane z mocne-
go materiału. Ma chronić przed uciecz-

ką utrzymywanych zwierząt i przed dra-
pieżnikami. Przy hodowli alpak wystę-
pują niskie koszty utrzymania, nie prze-
kraczają 100 zł miesięcznie.

Żywienie alpak składa się z trzech ele-
mentów:
n dobrej jakości siana,
n specjalnej paszy przeznaczonej dla al-

pak,
n stałego dostępu do wody.

Potrzeby bytowe alpak zależą od:
n masy ciała,
n temperatury otoczenia,
n wieku,
n płci. 

Podstawą diety alpak jest siano zimą 
i latem oraz świeża trawa. Dziennie do-
rosła alpaka potrzebuje ok. 2 kg siana. 
Poza tym alpaki otrzymują granulat dla 
wielbłądowatych, marchewki oraz gałę-
zie drzew iglastych.

Alpaki są uznawane za zwierzęta 
przyjazne, nie wywołują szkód w miej-
scu gdzie znajduje się hodowla. Do obo-
wiązków właściciela należały karmienie, 
szczepienie, odrobaczanie i korekcja ra-
cic. Ważnym elementem pielęgnacji jest 
także coroczne strzyżenie.

Źródła:
- www.agropolska.pl
- www.alpaki.pl
- www.pzha.pl

Alpaka huacaya Alpaka suri
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Polska leży w strefie o dużej zmienności opadów atmosferycznych. Obserwuje się okresy z dużymi opadami, które 
powodują powodzie oraz okresy, w których opady atmosferyczne nie występują i mamy wtedy do czynienia z suszą 
glebową. Szczególnie niebezpieczną na glebach piaszczystych.

mgr inż. Karolina Przetakiewicz 
Stażysta Doradca Zespołu Doradców w Działdowie

Niedobory wody w uprawach polowych

Uzyskanie wysokiego 
plonowania oraz pra-
widłowego rozwoju 
roślin uprawnych jest 
warunkowane mię-
dzy innymi zapew-
nieniem odpowiedniej 
ilości wody. Woda po-

bierana jest z gleby wraz ze składnikami 
pokarmowymi za pomocą systemu ko-
rzeniowego. Niedostateczne uwilgotnie-
nie gleby skutkuje ograniczeniem pobie-
rania wody i składników pokarmowych, 
co w konsekwencji obniża plonowanie 
upraw. Rośliny w dużej mierze pobiera-
ją wodę pochodzącą z opadów atmosfe-
rycznych, jednak w naszych warunkach 
klimatycznych wody opadowe występują 
w różnych okresach i ilościach, co wpły-
wa na brak optymalizacji zasilania reten-
cji glebowej. Długotrwałe okresy bez opa-
dów atmosferycznych (powyżej 15 dni) 
powodują tak zwaną suszę rolniczą – czy-
li deficyt wody w stosunku do zapotrze-
bowania roślin w bieżącym okresie. Za-
potrzebowanie roślin na ten składnik za-
leżne jest od stadium rozwojowego rośli-
ny, wraz ze wzrostem i rozwojem rośliny 
zmienia się jej zapotrzebowanie na wo-
dę. Czynnikiem wpływającym na zapo-
trzebowanie na wodę jest również wiel-
kość biomasy, im większy jest uzyskiwa-
ny plon tym więcej wody potrzebowała 
roślina, aby wytworzyć biomasę.

Niedobór wody w komórkach i tkan-
kach roślin powoduje zaburzenia funkcjo-
nowania powodując zahamowanie wzro-
stu i rozwoju, a nawet w konsekwencji 
zamieranie tkanek. W wyniku zmian za-
chodzących w roślinach na przestrzeni 
wieków rośliny wykształciły liczne me-
chanizmy indukujące w tkankach roślin-
nych. Wyróżnia się tutaj: redukcję poten-
cjału wody i aktywności komórkowej, spa-
dek turgoru czy spowolnienie wzrostu. 
Z związku z tym następuje ograniczenie 
transpiracji, co wpływa na ograniczenie 
fotosyntezy, co w konsekwencji prowadzi 
do redukcji plonu. Dlatego bardzo ważny 
jest wybór formy dobrze plonującej w wa-
runkach niedoboru/braku wody. Wraz 
z mechanizmami adaptacyjnymi w wy-

niku selekcji naturalnej bądź hodowlanej 
rośliny zdołały wykształcić mechanizmy 
unikania stresu suszy. Istotną rolę odgry-
wają tutaj: koordynacja czasowa dostęp-
ności wody oraz zapotrzebowania roślin 
na nią, szybkość kiełkowania i krzewienia 
(aby jak najszybciej zacienić glebę), pokry-
cie blaszki liściowej woskami (ogranicza to 
transpirację kutykularną), zrzucanie bądź 
zasychanie liści, co zmniejsza zapotrzebo-
wanie na wodę. Efektywne wykorzysta-
nie wody przez rośliny uprawne jest waż-
ne do utrzymania zaplanowanego pozio-
mu plonowania. 

Umiejętność prawidłowego prognozo-
wania deficytów wody i ich ogranicza-
nie jest niezbędne do stabilizacji poziomu 
plonów. Nierównomierność opadów at-
mosferycznych rekompensuje częściowo 
zdolność retencyjna gleby, która jest zróż-
nicowana w zależności od rodzaju gleby. 
W przypadku niedoboru zretencjonowa-
nej wody w glebie występuje u roślin stres 
wodny. Występowanie anomalii pogodo-
wych w ostatnich latach na terenie Polski 
jest przyczyną susz, które obniżają plony. 
Większą efektywność upraw można uzy-
skać poprzez nawodnienia.

Obecnie istnieje wiele rozwiązań ma-
jących na celu optymalizację nawodnień. 
Niestety większość tych rozwiązań skupia 
się na obliczeniach parowania i jedynie 
na maksymalizacji plonu, a nie uwzględ-
nia czynników ekonomicznych i świado-
mości konieczności oszczędzania wody. 
Najczęstszą metodą służącą do określania 
w praktyce poziomu nawodnień jest me-
toda organoleptyczna oparta na obserwa-
cji stanu uwilgotnienia gleby i stanu ro-
ślin. Każda osoba jest w stanie ocenić kie-
dy nawadniać, czy to rośliny na polu czy 
uprawy doniczkowe. Zwykle nawadnianie 
opiera się na wysyceniu wodą gleby, wów-
czas uzyskujemy pełną pojemność wod-
ną gleby, co objawia się pojawianiem się 
stojącej wody na powierzchni gleby. Jed-
nak metoda organoleptyczna jest niedo-
skonała, ponieważ jest to nieekonomiczne 
i szkodliwe dla środowiska. Woda w gle-
bie nasyconej odcieknie w przeciągu do-
by, osiągając wilgotność polowej pojemno-
ści wodnej. Poprzez takie działania traci 

się nie tylko nadmiar wody lecz także roz-
puszczone w niej jony K i N (z nawozów), 
które zanieczyszczają wody gruntowe.

Pożądane jest racjonalne korzystanie 
z zasobów wodnych. Straty generować 
mogą deszczownie ciśnieniowe oraz po-
wierzchniowe linie kroplujące, linie ułożo-
ne pod powierzchnią gleby charakteryzu-
ją się większą oszczędnością. Doskonały 
system nawadniający powinien być mobil-
ny (aby umożliwić stosowanie nawodnień 
w wielu miejscach, nie ponosi się kosztów, 
gdy nie jest to konieczne), podpowierzch-
niowy (aby zminimalizować straty spowo-
dowane parowaniem zarówno z gleby jak 
i roślin) oraz zmienno-położeniowy (aby 
umożliwić dawkowanie wody na różnych 
poziomach w zależności od fazy rozwo-
jowej rośliny). 

O rozmiarze nawodnień nie będą decy-
dowały tylko potrzeby rolnictwa, ale ilość 
dostępnej wody. Obecnie w niektórych re-
jonach Polski (np. na Kujawach), które są 
licznie wyposażone w urządzenia nawad-
niające, nie jest możliwe prowadzenie na-
wodnień podczas lat suchych. Jest to spo-
wodowane niskimi stanami wody w cie-
kach, zbiornikach wodnych, które są źró-
dłem wody do nawodnień. W takich przy-
padkach zalecane jest stosowanie wodo-
oszczędnych technologii. Ma to na celu 
ograniczenie spływów powierzchniowych 
wody. Warto pamiętać, że niezbędne jest 
podjęcie działań mających na celu zwięk-
szenie lokalnych zasobów wody o dobrej 
jakości i dostępności do nawodnień.

Źródła:
- Rybka K., Oleksiak T. 2016. Okresowe nie-
dobory wody a postęp biologiczny w hodow-
li zbóż. Innowacyjne Metody Gospodarowa-
nia Zasobami Wody W Rolnictwie, 261-272.

- Łabędzki L., Kanecka-Geszke E. 2016. De-
ficyty wody i potrzeby nawodnień roślin 
uprawnych w polsce. Innowacyjne Metody 
Gospodarowania Zasobami Wody W Rolnic-
twie, 241-259.

- Wawer R., Matyka M., Łopatka A., Kozy-
ra J. 2016. Systemy wspomagania decyzji 
w nawodnieniach upraw rolniczych. W: In-
nowacyjne Metody Gospodarowania Zasoba-
mi Wody W Rolnictwie, 165-182.
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JEZIORO FRANCUSKIE W POLSCE?
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mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Niedaleko Ostródy, na 
Dylewskiej Górze, znaj-
duje się najwyżej położo-
ne w północno-wschod-
niej Polsce jezioro, o któ-
rym zapisano w historii 
regionu, opartą na praw-
dziwych wydarzeniach, 
mroczną legendę. Od 

1963 roku jest rezerwatem przyrody. To jeden z trzech rezerwa-
tów położonych na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dy-
lewskich. Ze szczytu Góry Dylewskiej do jeziora prowadzi ścież-
ka przyrodnicza. Góra Dylewska to najwyższe wzniesienie pół-
nocno-wschodniej Polski, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyń-
skim. Dowiedzmy się więcej o jeziorze z tajemniczą nazwą.

Lokalna legenda głosi, że w tym jeziorze, w czasie kampanii na-
poleońskiej na Moskwę, ówcześni mieszkańcy okolic wiedzeni żą-
dzą zemsty, utopili kilkunastu Francuzów. Działo się to podczas od-
wrotu resztek Wielkiej Armii. Sprawiedliwość wymierzono przez sa-
mosąd na żołnierzach, którzy wyrządzili brutalną krzywdę młodym 
dziewczynom. Miejscowi chłopi najpierw zaatakowali żołnierzy kosa-
mi, by potem zwłoki wrzucić do wody. W odwecie oddziały napole-
ońskie zrównały z ziemią wieś Pietrzwałd i straciły wszystkich męż-
czyzn powiązanych z tą sprawą. Wydarzenie znalazło odbicie w na-
zwie jeziora. Odtąd niewielkie, wytopiskowe, śródleśne jezioro o po-
wierzchni 2,93 ha nazwano Jeziorem Francuskim. Jeszcze w 1810 
roku jezioro nazywało się Salke See. Polską odmianą tej nazwy, za-
pisaną w 1931 r. przez Gustawa Leydinga, jako „ludową” jest forma 
Żołk. Po II wojnie światowej Poznańska Regionalna Komisja Ustala-
nia Nazw Miejscowych zaproponowała nazwę Sauk (Sałk) i w takim 
brzmieniu ustalono ją urzędowo w 1958 roku. „Urzędowa nazwa” nie 
przyjęła się i w regionie funkcjonuje wyłącznie nieformalna – Jezioro 
Francuskie. We wszystkich późniejszych przewodnikach turystycz-
nych ma miejsce opowiadana legenda i nazwa jeziora.

Około 15 hektarowy obszar położony na stoku góry, przylegający 
do jeziora nosi nazwę Wodnego Rezerwatu Przyrody Jeziora Fran-
cuskiego. Jezioro stanowi dystroficzny, zarastający zbiornik o głębo-
kości zaledwie 2 m. Dno jest muliste, porośnięte i zależnie od pory 
roku i rozwoju planktonu, mniej lub bardziej przezroczyste. Obowią-
zuje tu zakaz wędkowania, kąpieli, palenia ognisk, zbierania roślin 
i ich owoców. W południowo-wschodniej części jeziora, na zboczu 
rośnie buczynowy starodrzew, liczący około 170 lat. Buk pomorski 
należy do najbardziej licznych drzew, otaczającego jezioro rezerwa-
tu. Ochroną objęto również rzadką wierzbę borówkolistną. Charakte-
rystycznymi dla rezerwatu roślinami są widłak, wawrzynek wilczeły-
ko, turzyce, wełnianka wąskolistna i pochwowata, bobrek trójlistko-
wy, czermień błotna, rosiczka okrągłolistna, płonniki oraz torfowce.

Do rezerwatu można dojść pieszo lub dojechać rowerem kilkoma 
drogami: z Ostródy, Lubawy lub Dąbrówna. Dobrym punktem wyj-
ściowym do zwiedzania jest miejscowość Wysoka Wieś. Dwukilo-
metrowa ścieżka przyrodnicza od szczytu Góry Dylewskiej jest ma-
lownicza i zróżnicowana. Ścieżka została wytyczona i zagospoda-
rowana przez Nadleśnictwo Olsztynek. Wzdłuż niej ustawione zo-
stały tablice tematyczne, opisujące tajemnice lasu i jego mieszkań-
ców. Na ścieżce powstał także plac zabaw stworzony z myślą o naj-
młodszych turystach.

Dodatkową atrakcję tworzą dwa kościoły, wpisane w rejestr za-
bytków, we wsi Glaznoty i wiadukt na starej pruskiej nieczynnej linii 
kolejowej. Przy jednym z kościołów, przy zboczu wzniesienia, znaj-
duje się miejsce kultu pamięci poświęcone twórcom wizerunku kultu-
rowego Wzgórz Dylewskich. Krąg Wspólnoty Kultur tworzą kamienne 
kręgi. Przestrzeń kręgu to uniwersalne miejsce spotkań duchowych.
O wzgórzach Dylewskich i pobliskiej Wysokiej Wsi krąży jeszcze wie-
le legend. Warto je poznać podróżując do tych miejsc.

Źródła:
-	www.wikipedia.pl
-	www.mojemazury.pl
-	www.natura.wm.pl

NOWOŚCI WYDAWNICZE

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

Rolnicy dzięki zrzeszaniu się w grupy czy organizacje producentów mogą osiągnąć wiele korzy-
ści, których byliby pozbawieni działając indywidualnie. Przede wszystkim mogą oni znacząco popra-
wić swoją pozycję rynkową, ustabilizować zbyt swoich produktów oraz zwiększyć opłacalność pro-
dukcji. Mają szansę sprostać wciąż rosnącym wymaganiom coraz bardziej skonsolidowanych odbior-
ców produktów, poprzez ustandaryzowanie produkcji w swoich gospodarstwach. Wspólne działania 
producentów wzmacniają również ich pozycję w łańcuchu dostaw żywności. Grupy producentów od-
grywają znaczącą rolę, jako ogniwo łączące produkcję rolną z handlem. 

Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby 
prawne, które w ramach działalności rolniczej prowadzą:
n	gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub
n	dział specjalny produkcji rolnej
mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu:
n	dostosowania produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych,
n	wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprze-

daży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych,
n	ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczegól-

nym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych,
n	rozwijania umiejętności biznesowych i marketingowych,
n	organizowania i ułatwiania procesów wprowadzania innowacji…

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA 
GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

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

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2021 r.

Renata Gazda
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CENY PASZ (10.06.2021 r.)

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

Pasza CJ 40,00
Pasza DJ 41,00
śruta sojowa ( 1 dt) 238,00
śruta rzepakowa (1 dt) 190,00

De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1 25kg/46 zł
Brojler 2 25kg/44 zł
Odchów 1 25kg/41 zł
Odchów 2 25kg/39 zł
Nioska 25kg/40 zł
Drób wodny 25kg/43 zł

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

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

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

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

Produkty SANO
Laktoma 46,00
Meggi 35 86,00
Mleko Milsan 154,00
Protamilk Complite 73,00
Protamino Forte 78,00
Protamino Matra 68,00
Protamino Piggi 82,00
Profisan 152,00
„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j, Kurzętnik”
Power Starter 76,00
otręby pszenne 78,00
Power tucznik *25 kg) 71,00
Provit L (25kg) 66,00
Provit P (25 kg) 70,00
Provit T (25 kg) 62,00
śruta rzepakowa 88,00
śruta sojowa 240,00

Piotr Andrzej Michalak,
Alfa Agri Michalak, ul. Toruńska 4, 12-100 Szczytno
Starter Standard 180,00
Lactoma 182,00
Mleko Milsan 580,00
San Bull 228,00
Pasze dla bydła cena(zł/dt)
Krówka 155,00
Lactoma 182,00
Cielak 1 188,00
Cielak 2 176,00

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

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

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych

Agro ProRobot 20 bez 
GMO 157,50
Agro Finezja 22 bez GMO 164,50
Agro Werwa bez GMO 296,00
Agro Extra Energia bez GMO 187,50
Agro Delicja bez GMO 233,00

mieszanka dla cieląt
Agro Smakuś bez GMO 187,50
Agro Musli KPP bez GMO 198,50
Agro Starter bez GMO 168,00
Agro Kadet bez GMO 155,50
Agro MH bez GMO 127,00
Agro Top CJ bez GMO 148,00

koncentraty
Maximus 38 MH bez GMO 236,00
Maximus 38 MH z GMO 243,00

korektory 
Mikor 38 Active bez GMO 216,00
Mikor 34 Energia bez GMO 192,00
Mikor 38 bez GMO 226,00
Mikor 40 Protect bez GMO 213,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego
BullStar Progres bez GMO 219,00
BullStar Strong bez GMO 197,50
BullStar Treściwy bez 
GMO 134,00

mieszanki specjalistyczne
Agro Mix 26 bez GMO 159,00
Agro Mix 28 bez GMO 165,00
AgroTop 16 bez GMO 117,00
Agro Top 18 bez GMO 122,5

mieszanki specjalistyczne
Agro Mix 26 bez GMO 159,00
Agro Mix 28 bez GMO 165,00
AgroTop 16 bez GMO 117,00
Agro Top 18 bez GMO 122,5
Agro Top 20 bez GMO 129,00
Agro Top 22 bez GMO 136,00
Agro Top 24 bez GMO 140,50

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

Opas 150,00
Keno 120,00
Pasze dla trzody cena(zł/dt)
Tucznik koncentrat 294,00
Starter Standard 186,00
Pasze dla drobiu cena (zł/dt)
Brojler 2 196,00
Brojler 3 186,00
Kura nioska 212,00
Kura z podwórka 180,00
Koncentrat 35 264,00

Agro 18 bez GMO 138,50
Agro 19 bez GMO 146,00
Agro 20 bez GMO 149,50
Agro 21 bez GMO 152,00
Agro 23 bez GMO 154,50

preparaty mlekozastępcze
Agrorac 1 718,00
Agrolac Excellent 698,00
Agrolac Komfort Plus 565,00
Agrolac Len 528,00

premiksy
Agrorac 1 718,00
Agrolac Excellent 698,00
Agrolac Komfort Plus 565,00
Agrolac Len 528,00
VitAgro TMR 355,00
Vit Agro Standard 375,00
VitAgro Zasuszenie 450,00
VitAgro Gladiator 325,00
Vit Agro CJ Max 345,00
VitAgro Silver Efekt 345,00
VitAgro Silver Somat  395,00 
VitAgro Karot  475,00 
RumBa Active 515,00
KillAcid  415,00 
Agro Bufor Tytan  315,00 
Calcium Koncept  128,00 
VitAgro Przygotowanie 760,00
VitAgro Lakto Somat 450,00
VitAgro Rozród 520,00
Agro Fat 695,00
Agro Bufor Max S.C. 295,00
Agro Bufor 268,00
MYcoKill 610,00
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych
Agro TOP 16 bez GMO 125,00
Agro TOP 18 bez GMO 130,50
Agro TOP 20 bez GMO 137,00
Agro TOP 22 bez GMO 144,00
Agro TOP 24 bez GMO 148,50
Agro Perfect18 128,50
Agro Perfect 19 136,00
Agro Perfect 20 139,50
Agro Perfect 23 144,50

pasze dla kur niosek opak.25 kg
Kura Nioska 41,13
Kura Nioska bez GMO 41,63
Kura Nioska Zagrodowa 41,88
Koncentrat sojowy dla kur niosek 41,10

kurczak brojler farmerski
Brojler Starter 45,63
Brojler Grower 43,88
Brojler Finiszer 43,13

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

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

Bieżące Informacje nr 7-8 [381]  n  Lipiec-Sierpień 202128

agrorynek



CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.06.2021 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

UNIROL-NOWAK
Sp. J. Ełk

ZRiO Agroplon 
Bartoszyce

Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec

Spółdzielnia Ogrodniczo-
-Pszczelarska w Giżycku

P.U.-H. "CHEMIROL" 
Bartoszyce

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

HERBICYDY

Huzar ACTV 387 OD 1 l 115,75

galmet 20SG 50 g 40,52

Atlantis 12 OD+Actiriob 500 ml 77,28

Fenoxinn 110 EC 1 l 155,00 1 l

Fundamentum 700 WG 30g/300 g 60/485 30 g 53,32

Maister Power 42,5OD 5l 159,00 5l 798,00 5 l

Nixon 50SG+Asystent 80g+100 ml 34,00 80g+100 ml

Mustang 306 SE 1l 110,00 1l 100,10

Rimel 25SG+Asystent 60g+100 ml 92,00 60g+100 ml 70,28

Agrosar 360 SL 5l 97,00

Attribut 70 SG 120 g 165,80

Chwastox Extra 300 SL 1 l 12,80 1 l 20,00 1l/5l 22/85 1 l 20,37

Chwastox Turbo 340 SL 1 l 20,15 1 l 34,00 155,00 1l 33,00 1 l 34,47

Gold 450 EC 1 l 47,45 1 l 62,00 1 l

Fernando Forte 300EC 1 l 72,40 1 l 90,00

Glean 75 WG 100 g 197,60

Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 18,47 20g 30,00

Tayson 464 1 l 33,85

Lentipur FLO 500SC 1 l 28,45

Puma Uniwersal 069 EW 1 l 133,30 1 l 135,00

Roundap Ultra 360 SL 1 l 23,17 1l 34,00 1l 35,00 32,58

Mustang Forte 195 SE 1 l 60,52 1 l 65,00 1l

Rosate Clean 360 SL 20 l 392,00

Titus 25 WG 100 g 286,70

FUNGICYDY

Ambrossio 500 S.C. 1 l 118,00 1 l 93,66

Kier 450 S.C. 1 l 156,18

Artea 330 EC 1 l 165,00

Makler 250 SE 1 l 105,00 1 l 78,20

Targa 10 EC 1 l 125,00

INSEKTYCYDY

Delemetros 100 S.C. 1 l 182,77

ZAPRAWY i regulatory

Nuprid 600FS 0,25 l 171,65

Orius Extra 02WS 0,9 kg 44,70 0,9 kg 59,00

Syrius 02WS 0,3 kg 22,00

Asahi SL 1 l 105,00
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.06.2021 r.)

Nazwa środka ochrony
roślin

Halwit - Grabinek Hurtownia „Alczes”
Lubawa Mazur s.j Kurzętnik Alfa Agri Michalak

P.A. Michalak Szczytno 
Agro-Produkt M.Zelma

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

HERBICYDY
Chwastox Extra 300SL 5l 108,00 5l 85,00 5l 102,00 5l 84,00
Chwastox Turbo 340 SL 5l 135,00 5l 145,00 5l 142,00
Huzar Activ 387 OD 5l 704,00 5l 700,00
Fernando Forte 300EC 1l 110,00
Granstar Ultra SX 50 SG 240 g 230,00
Maister POWER 42,5 OD 1l 158,00 1l/5l 170/750 1l/5l 168/750
Mustang forte 195SE 1l 69,00 5l 666,00
Roundap plus 360 SL 20 L 486,00 1l 65,00 1l 63,00
RoundapTrans Energy 1l 57,00
Titus 25 WG 100 g 335,00
Mustang 306SE 1 l 125,00
Fusilade Forte 150 EC 1l 129,00
Puma Uniwersal 069 EW 5 l 686,00 1l 135,00 1l/5l 40/650 1l/5l 40/640

FUNGICYDY
Artea 330 EC 5 l 725,00
Orius Extra 250 EW 0,9 l 64,00
Tarcza Łan 250 EW 1 l 58,00
Funaben Plus 02WS 0,3 kg 28,00

INSEKTYCYDY
Apacz 50 WG 40 g 180,00
Actar 25 WG 40 g 22,00
Coragen 200 S.C. 50 ml 85,00
Decis Mega 50 EW 1 l 145,00
Mospilan 20SP 200 g 105,00 80 g/600 g 50/290 2,4 g 9,50 80 g/600 g 49/285
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CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (10.06.2021 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy

OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu
Żywiec wieprzowy

– 5,20-5,70 zł + VAT
- WBC kl. E- 6,30-6,70 zł + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa O:

jałówki – śr. 8,20
buhajki – śr. 9,10

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-14,80

byki pow. 300 kg R-14,80

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

byki mięsne: 7,30-7,80+VAT

ŻYWIEC KROWY śr. 8,70 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 12,80 brak skupu

CENY SKUPU MLEKA (10.06.2021 r.)

Spółdzielnia

Cena 
w zł. 

za jedn. 
tłuszczu

Cena 
w zł. 

za jedn. 
białka

Dopłata 
w zł. 

za klasę 
Extra

Średnia 
cena 

wypłacona 
za miesiąc 

/brutto/

Dopłata
za

wielkość
dostawy

Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo 0,40  0,12  0,30 1,68 0,05-0,26  

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M.Mrągowo 1,64

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”
Oddział w Lubawie 0,11 0,10 0,1+0,05 1,72 0,1-0,22

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

za kontr. użytk.

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (10.06.2021 r.)

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

Biskupiec    180-200 0,80-1,00

Ełk 97 80 80 100-120 0,80-1,00

Giżycko    180-200 0,60-0,90

Olecko 95 79 79 140-190 0,70-1,00

Orneta 95 210 0,70

Pisz    140-210 0,7-1,00

Szczytno    120 1,20
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CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (10.06.2021 r.)

Nazwa

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

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H S.Bartkowski, 
Lidzbark

P.H.U. Ewita D.Karbowski 
Rybno

"Amiga” sp. z. o.o 
Kętrzyn"

"Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec"

"U Krzyśka" K.Samoraj 
Mrągowo

"UNIROL-NOWAK 
Sp. J. Ełk"

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak
P.A. Michalak Szczytno

"Zaopatrzenie Rolnictwa  
i Ogrodnictwa „Agroplon”  

Bartoszyce"

Chemirol Bartoszyce

"Centrala Nasienna 
Nidzica"

"Halwit 
Grabinek"

"BAY WA Nowa Wieś  
14-400 Pasłęk"

P.H.U. "Biochem" Wiesław Musiał

Zakład zaopatrzenia rolnictwa
ul. Kormoranów 5, 11-700 Mrągowo
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CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.06.2021 r.)

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

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

Orka pług 5-skibowy 330,00 (godz.)

Orka 4 skiby pług obrotowy 292,50 h

Roztrząsanie obornika 388,80 (godz.) 184,50 h 80,00 zł za rozrzutnik

Transport 1-przyczepa 123,00 (godz.) 150 h 130,00 (godz.)

Transport 2-przyczepy 147,60 (godz.) 170,00 150,00 (godz.)

Siew kukurydzy 189,00 h 150,00 /ha 120,00 (ha)

Najem ciągnika 140,00 h

Gruber 252,00

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

Siew zbóż 18,00 /ha 140,00 (ha)

Wysiew nawozów 162,00 h 50,00 (ha)

Rozwożenie wapna z załadunkiem 20zł/tona 250,00 (25t/godz.)

Kultywator 172,80 (godz.)

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 261-292,5 h

Agregowanie 80,00 (ha)

koszenie kosiarką rotacyjną 184,50 150,00/ha

Opryskiwanie 40,00 (ha)

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana 207,00

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

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

Bronowanie 97,20 (godz.)

Wałowanie 97,20 (godz.)

Talerzowanie 172,8 (godz.) 261,00 100,00 (ha)

Ładowarka/cyklop 129,6 (godz.) 155,70 130,00/godz. 120,00 (godz.)

Spycharka 129,6 (godz.)

Koparka 108,00 (godz.) 100,00

Równarka 135,00 (godz.)

Zestaw niskopodwoziowy 147,60 (godz.)

Zbiór kukurydzy na kiszonkę 850,00 (ha)

Koszenie kukurydzy na ziarno 320,00

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

Koszenie kombajnem zbożowym 320,00

Zbiór balotów turem 126,00

Odwóz kiszonki 4 t 166,50 h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 25,00 zł/szt

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

Owijanie balotów 8,10 zł za szt
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Degradacja środowiska naturalnego, wymieranie gatunków, ogromne emisje dwutlenku węgla do atmosfery to skut-
ki m.in. masowego osuszania torfowisk i wydobywania torfu na rzecz rolnictwa i ogrodnictwa. Jeśli z nim nie skoń-
czymy, nie będzie szans na zatrzymanie klimatycznej katastrofy – przekonuje dr hab. Wiktor Kotowski z Wydziału 
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

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

Czy paludikultura może zatrzymać
klimatyczną katastrofę?

Od wielu lat powierzchnia bagien w Pol-
sce się zmniejsza. Powodem takiego stanu 
rzeczy są: 
n odwadnianie – przede wszystkim na po-

trzeby rolnictwa, które odpowiada za po-
łowę odwodnionych obszarów bagien-
nych, 

n na potrzeby upraw leśnych,
n wydobycie torfu – obecnie również głównie na potrzeby 

produkcji żywności, czyli szklarniowego przemysłu ogrod-
niczego. 

Jako mniej znaczące powody kurczenia się powierzchni 
bagien można wymienić rozwój infrastruktury, urbanizacja, 
oraz bezpośrednie efekty zmian klimatu. W wyniku powyż-
szych działań w Polsce ubyło około 85% bagien. W wielu kra-
jach Europy Zachodniej sytuacja wygląda jeszcze gorzej – np. 
w Niemczech zaledwie 2% torfowisk to wciąż bagna gdyż po-
zostałe osuszono. A mokradła to ekosystemy wyjątkowo wraż-
liwe, które znikają z powierzchni Ziemi w zatrważającym tem-
pie – i z zatrważającymi konsekwencjami. Tego typu ekosyste-
my zapewniają naturalną retencję i oczyszczanie wody, regu-
lują lokalny i globalny klimat, stanowią też siedliska licznych, 
często chronionych organizmów. Mają też niesamowitą war-
tość ekologiczną, społeczną i ekonomiczną.

W pierwotnym krajobrazie Europy torfowiska były po-
wszechnie wykorzystywane do wypasu pozyskania siana. 
Osuszenie pozwalało na łatwiejszy dostęp jak również na wyż-
sze plony i lepszą jakość paszy. Praktyka pokazała, że torf po 
osuszeniu zaczyna się mineralizować, a tym samym uwalniać 
azot i fosfor w formie przyswajalnej dla roślin. To dlatego tor-
fowiska są bardzo żyznymi terenami, ale na dość krótki okres. 
Zaledwie w kilka dekad torf ulega „mikrobiologicznemu spa-
leniu”. Z procesów „spalania” pochodzą azotany i fosforany, 
ale i dwutlenek węgla, który jest emitowany z torfowisk do at-
mosfery. Głęboko odwodnione łąki na torfie, których w Polsce 
mamy kilkaset tysięcy hektarów, dają emisje rzędu 15-20 ton 
CO2 na hektar na rok. W skali globalnej są to już emisje rzędu 
2 gigaton CO2 rocznie. W skali świata odpowiada to około pię-
ciu procentom emisji ze spalania paliw kopalnych.

Proces ten można powstrzymać przez ponowne nawodnie-
nie mokradeł. W efekcie torf, znów w warunkach bagiennych, 
przestaje produkować dwutlenek węgla osiągając około zero-
wy bilans gazów cieplarnianych, co należy uznać za niewąt-
pliwy walor. Inną wartością torfowisk w stanie bagiennym jest 
fakt, że pełnią one rolę ogromnego rezerwuaru węgla, który 

nie wydostaje się do atmosfery. W skali globalnej w torfowi-
skach jest go dwa razy więcej niż w biomasie wszystkich lasów 
świata – choć bagna zajmują tylko trzy procent lądów, a lasy – 
trzydzieści. Na tych trzech procentach globu skoncentrowana 
jest jedna trzecia całego glebowego węgla organicznego świata.

Torfowiska i ich wartość dla ekosystemu dopiero przebi-
jają się w główny nurt debaty o zmianach klimatycznych. Ta 
świadomość szybko rośnie, ale jest niewystarczająca. Chociaż 
rok 2050 wydaje się odległą perspektywą to powinniśmy mieć 
na względzie to, że wedle Porozumienia Paryskiego, sektor 
rolniczy podobnie jak reszta gospodarki, powinien zreduko-
wać emisję gazów cieplarnianych do zera. Ten ambitny cel jest 
możliwy do osiągnięcia poprzez restytucję obszarów bagien-
nych. Przy czym niekoniecznie oznacza to całkowitą rezygna-
cję z upraw. Ponownie nawodnione torfowiska można nadal 
użytkować rolniczo – nazywa się to rolnictwem bagiennym al-
bo PALUDIKULTURĄ. 

Paludikultura w najprostszym ujęciu jest gałęzią rolnictwa, 
która zajmuje się uprawą roślin na terenach podmokłych. Ta for-
ma gospodarowania jest rozwiązaniem pośrednim – dopuszcza 
gospodarowanie mokradłami w sposób, który przynosi zysk 
człowiekowi, ale szanuje ich naturalne uwarunkowania i zacho-
wuje najważniejsze funkcje ekologiczne. To wizja nowego mo-
delu przyjaznej przyrodzie gospodarki w dolinach rzecznych.

Nadrzędnym celem upraw paludikulturowych jest jednak 
ponowne nawodnienie osuszonych niegdyś, zazwyczaj właśnie 
na potrzeby rolnictwa torfowisk. Dzięki temu zmniejszamy 
emisje gazów cieplarnianych, a wręcz wzmagamy sekwestra-
cję dwutlenku węgla, wspomagamy regulacje lokalnego obie-
gu wody i oczyszczanie jej z nadmiaru substancji odżywczych 
pochodzących z nawozów. Rośliny bagienne i żyjące tam mi-
kroorganizmy „odfiltrowują” azotany i fosforany.
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Paludikultura zakłada uprawę roślin, które naturalnie rosną 
na torfowiskach i mokradłach Jej podstawową zasadą jest wy-
korzystanie tylko tej części materii roślinnej, która nie jest ko-
nieczna do tworzenia torfu. Oznacza to zbiór uprawianych ro-
ślin w taki sposób aby nie naruszyć naturalnych procesów za-
chodzących na podmokłych torfowiskach. 

Rośliny, które z powodzeniem można uprawiać się na tere-
nach podmokłych w klimacie umiarkowanym to:
q	Trzcina pospolita (Phragmites australis) po-

rasta torfowiska spontanicznie lub może 
być wysiana; można ją wykorzystać za-
równo jako źródło energii, jak i surowiec 
przemysłowy (m.in. na pokrycia dachowe).

q	Pałka szerokolistna (Typha latifolia L.) 
i wąskolistna (Typha angustifolia L.) od-
znacza się wyjątkowymi właściowściami 
izolacyjnymi i cieplnymi; znajduje zasto-
sowanie w budownictwie a ich przemy-
słowe zastosowania wahają się od mate-
riałów izolacyjnych po lekkie płyty kon-
strukcyjne.

q	Turzyce (Carex L.) wykorzystywane za-
równo energetycznie, jak i przemysłowo.

q	Olsza czarna (Alnus glutinosa) dostarcza 
cennego drewna, które poza paliwem nadaje się do okleino-
wania, stolarki oraz do produkcji mebli.

q	Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea) może, dla przykła-
du, zastąpić kopalny torf w ogrodnictwie.

Zdecydowanie najwięcej przedsięwzięć mających na celu 
ochronę mokradeł, które zakładają wykorzystanie paludikul-
tury, ma miejsce w Europie. Wśród państw mogących poszczy-
cić się najlepszymi efektami w tym zakresie są m.in. Niemcy, 
Dania, Austria, Białoruś i Polska.

Polska, dzięki skutecznym programom ochrony wodnicz-
ki, których głównym narzędziem stała się właśnie paludikul-
tura, jest w licznych publikacjach naukowych wymieniana 
jako przykład efektywnej pielęgnacji terenów podmokłych. 
Nawadnianie osuszonych niegdyś terenów pozwala bowiem 
przywrócić kurczące się dzisiaj siedliska cennych gatunków 
zwierząt – nie tylko ptaków. Takie znaczenie mają uprawy pa-
ludikulturowe w Rozwarowie, Chełmie czy nad Biebrzą. Mi-
mo to, większość torfowisk w naszym kraju (tak jak w nie-
mal wszystkich państwach silnie zurbanizowanych) pozosta-
je w stanie degradacji. Miejmy nadzieję, że z czasem sytuacja 
ta będzie się zmieniać. Rolnictwo bagienne na szczęście ma 

szansę zdobyć szerokie poparcie, bo jest zyskowne – a przy 
okazji pomaga chronić jedne z najcenniejszych dla klimatu 
i bioróżnorodności tereny.

Przy odpowiednim wsparciu z instrumentów Wspólnej Po-
lityki Rolnej można w znacznym stopniu powstrzymać proces 
degradacji środowiska i klimatu. 23 marca br. Centrum Ochro-
ny Mokradeł w Greifswaldzie, Wetlands International i Uniwer-
sytet w Galway, z poparciem 21 innych podmiotów opubliko-
wały stanowisko wzywające do wzmocnienia mechanizmów 
ochrony torfowisk w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej (CAP), 
w tym w szczególności do:
n	zagwarantowania płatności w ramach CAP dla torfowisk 

użytkowanych rolniczo z zachowaniem odpowiedniego za-
bagnienia;

n	wykluczenia płatności dla użytków rolnych na przesuszo-
nych torfowiskach;

n	ustanowienia schematów płatności bazujących na rezulta-
tach, w tym na dostarczanych usługach ekosystemów, jak 
konserwacja zasobów węgla w torfowiskach i unikanie emi-
sji gazów cieplarnianych.

W dokumencie zwrócono uwagę na potencjalne przyszło-
ściowe rozwiązania, takie jak właśnie paludikultura oraz „car-
bon farming” – praktyki rolnicze nastawione na konserwację 
i zwiększanie zasobów węgla w glebach, opłacane w ramach 
zapobiegania zmianom klimatu. Ochrona użytkowanych rol-
niczo torfowisk i dostarczanych przez nie usług ekosystemo-
wych stanowi wyzwanie, ponieważ wymaga przywrócenia 
i utrzymania zabagnienia, do czego dostosowane muszą być 
technologie rolnicze. Jest jednak o co walczyć gdyż ponowne 
zabagnienie 4% polskich użytków rolnych pozwoliłoby zmniej-
szyć emisję gazów cieplarnianych pochodzących z polskiego 
rolnictwa o 41%.

Pamiętajmy, człowiek spowodował masowe wymieranie ga-
tunków i jedynie całkowita zmiana paradygmatów w naszym 
podejściu do przyrody może je zatrzymać. Jeśli nie zrozumie-
my, że zależymy od dobrze funkcjonujących, stabilnych eko-
systemów, to zginiemy razem z nimi.

Źródła: 
- https://smoglab.pl/dr-hab-wiktor-kotowski-bez-mokradel-nie-
zatrzymamy-klimatycznej-katastrofy/

- https://ecoreactor.org/paludikultura/
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Problemy z wodą dotykają coraz większe obszary naszego kraju. Związane są one m.in. ze zmianami klimatycz-
nymi, które wzmagają suszę oraz pojawianie się nawalnych deszczy, niejednokrotnie powodując duże straty w go-
spodarce i środowisku przyrodniczym.

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

Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody
(LPW) w 2021 roku na Warmii i Mazurach

Wychodząc naprzeciw potrzebom Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Cen-
trum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 
we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami 
Doradztwa Rolniczego, podjęło inicjatywę do-
tyczącą tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. 
Wody (LPW), czyli sieci efektywnej współ-
pracy pomiędzy kluczowymi partnerami na 

rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich oraz łagodzenia skutków suszy na poziomie lokalnym. 

Głównym celem projektu tworzenia Lokalnych Partnerstw 
ds. Wody jest zwiększenie roli lokalnych społeczności w roz-
wiązywaniu problemów dotyczących planowania inwestycji 
i zarządzania wodą oraz zacieśnienie współpracy wszystkich 
podmiotów działających zarówno na szczeblu regionalnym, 
jak i lokalnym w zakresie racjonalnego gospodarowania wo-
dą ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obszarów wiej-
skich i rolnictwa.

Założenia związane z tworzeniem Lokalnych Partnerstw
ds. Wody na Warmii i Mazurach

Tworzenie LPW podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap roz-
począł się w 2020 roku, wtedy to Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przeprowadził 
pilotaż z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w powie-

cie braniewskim. W obecnym roku w województwie warmiń-
sko-mazurskim LPW tworzone są w 9 powiatach. 

Powiaty zaangażowane w tworzenie LPW w 2021 r. na War-
mii i Mazurach: mrągowski, ełcki, olecki, giżycki, działdowski, 
nowomiejski, olsztyński, iławski, bartoszycki.

W kolejnym roku partnerstwa ds. wody powstaną w pozo-
stałych powiatach. W efekcie LPW powstaną we wszystkich 
powiatach Warmii i Mazur.

W 2021 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego z siedzibą w Olsztynie w ramach tworzenia Lokalnych 
Partnerstw ds. Wody na Warmii i Mazurach planuje przygoto-
wanie filmu promującego innowacyjne rozwiązania oraz do-
bre praktyki gospodarowania wodą. Ponadto w ramach po-
wyższej operacji planowane jest wykonanie badań  teledetek-
cyjnych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii dronowej.

Relacja z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody
w 2021 roku w województwie warmińsko-mazurskim

W czerwcu 2021 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach opera-
cji ,,Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody’’ przeprowa-
dził cykl spotkań w 9 powiatach województwa warmińsko-
-mazurskiego. 
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Podczas spotkań przedstawiono cele i założenia, jak również 
omówiono zadania realizowane w ramach operacji. Eksperci 
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego omówili dobre prak-
tyki zdobyte podczas pilotażowego tworzenia Lokalnych Part-
nerstw ds. Wody w 2020 roku w powiecie braniewskim. Pod-
czas dyskusji poruszano tematy związane z najważniejszymi 
problemami, które są związane z gospodarowaniem zasobami 
wodnymi na obszarach wiejskich. 

Przeprowadzone spotkania wskazały, iż każdy powiat 
charakteryzuje się odmienną specyfiką, pod względem zgła-
szanych problemów oraz oczekiwań inwestycyjnych. Pozna-
ne problemy oraz sugestie zostaną przeanalizowane, tak by 
w efekcie wypracować rekomendacje i właściwe rozwiąza-
nia. Wszystkie pozyskane informacji na temat konkretnych 
potrzeb inwestycyjnych oraz aktualne informacje w zakre-
sie zarządzania wodą w rolnictwie zostaną przedstawione 
organom centralnym, w tym Ministerstwu Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. 

Główne obszary działania LPW

q Woda na potrzeby produkcji rolniczej;
q Inwestycje związane z pozyskaniem i wykorzystaniem wo-

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

W ramach tworzenia LPW
powoływane są zespoły złożone z:

n przedstawicieli samorządów, 
n Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
n przedstawicieli rolników w tym działających w ramach 

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

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

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

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

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

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

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

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Plan Operacyjny na lata 2020-2021

realizuje operację pn.

Głównym celem operacji jest transfer wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w produkcji owiec i kóz oraz systemów 
jakości żywności pochodzącej od tych zwierząt. 

Dodatkowo celami operacji są:
n Zwiększenie udziału trzech podmiotów: doradczego, kształcącego w zawodach rolniczych na średnim poziomie oraz 

uczelni wyższej, we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
n Upowszechnianie wiedzy w zakresie zachowania różnorodności genetycznej zwierząt.
n Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie 

wykorzystania owiec, kóz i produktów od nich pochodzących.

Operacja jest kierowana do uczniów szkoły w Dobrocinie, której organem prowadzącym i nadzorującym jest Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kształcącej w kierunkach rolniczych i usługowych w obszarze rolnictwa i wsi.

Planowane wyniki operacji:
n Wzrost świadomości i podwyższenie wiedzy merytorycznej i praktycznej z zakresu 

innowacyjnych rozwiązań w hodowli owiec i kóz wśród bezpośrednich odbiorców, 
którzy zdobytą wiedzę będą mogli przekazywać do praktyki rolniczej. 

n Kształtowanie się postaw konsumenckich sprzyjających rozwojowi hodowli 
owiec i kóz i zastosowaniu ich w rozwoju obszarów wiejskich.

n Uświadomienie roli i znaczenia wiedzy koniecznej do inicjowania 
przedsiębiorczości w zakresie pozyskiwania produktów od owiec i kóz 
o wysokiej jakości do wytwarzania surowców wyróżniających się walorami 
prozdrowotnymi. 

n Kształtowanie umiejętności korzystania z atrakcyjności obszarów wiejskich 
w kierunku rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, poprzez 
wykorzystanie hodowli i surowców pochodzących od owiec i kóz w rozwój 
turystyki wiejskiej i w organizacji żywienia lub innych form wykorzystania 
produktów.

n Wykorzystanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych 
technologii w produkcji zwierząt do partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. 

Termin realizacji operacji:   Formy realizacji operacji:
1 lipca – 2 listopada 2021 r.   Szkolenie i publikacja

Informacje i szczegóły realizacji operacji: koordynator Aneta Ferdycz-Augun, tel. 695 551 046, e-mail: a.ferdycz-augun@w-modr.pl 
oraz w informacjach bieżących na stronie internetowej: www.wmodr.pl

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W HODOWLI OWIEC I KÓZ
W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH



Rolnicy zainteresowani restrukturyzacją swoich zadłużonych gospodarstw rolnych mogą uzyskać pomoc Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

mgr inż. Bartosz Napiórkowski 
Stażysta Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Pomoc na restrukturyzację zadłużenia
gospodarstw rolnych

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. 
o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów pro-
wadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 
r. poz. 33) i po udzieleniu w dniu 8 kwiet-
nia 2020 r. zgody przez Komisję Euro-
pejską niewypłacalni rolnicy mogą ubie-
gać się o:

n bankowe kredyty restrukturyzacyjne z dopłatami do opro-
centowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa,

n pożyczki na spłatę zadłużenia udzielane przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

n gwarancje spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyj-
nych udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Z pomocy do dnia 31.12.2021 roku mogą korzystać mikro, 
małe i średnie gospodarstwa rolne, które są niewypłacalne, 
tzn. utraciły zdolność do spłaty swoich wymagalnych zobowią-
zań pieniężnych, i czas ten przekracza trzy miesiące. Warun-
kiem uzyskania powyższych form pomocy jest m.in. wniesie-
nie wkładu własnego, który wynosi co najmniej: 25% dla mi-
kro i małego przedsiębiorcy i 40% dla średniego przedsię-
biorcy. Wyliczany on jest na podstawie kwoty długu podlega-
jącej restrukturyzacji. Należy również przedstawić gotowy plan 
restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zaakceptowany przez 
dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, gdyż 
Ośrodek jest organem opiniodawczym.

Plan restrukturyzacji ma być realizowany przez okres nie 
dłuższy niż trzy lata. Po tym okresie gospodarstwo rolne obję-
te pomocą powinno odzyskać płynność finansową i długoter-
minową rentowność. Z założenia w trakcie realizacji planu re-
strukturyzacji producent rolny nie może zwiększać produkcji.

Kredyty na restrukturyzację zadłużenia są udzielane na 
poniższych warunkach:
n maksymalna kwota to 5 mln zł na spłatę 75% zadłużenia 

mikro i małych gospodarstw rolnych i 60% średnich gospo-
darstw rolnych,

n oprocentowanie dla producenta rolnego wynosi 2% w ska-
li roku,

n okres spłaty kredytu restrukturyzacyjnego – nie dłuższy niż 10 lat. 

Kredyt na restrukturyzację może być łączony z gwarancją 
spłaty tego kredytu udzielaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa bankowi, z którym producent rolny zawarł warun-
kową umowę kredytu restrukturyzacyjnego. Wg. (zasad udzie-
lania gwarancji zabezpieczających spłatę kredytu restrukturyzacyjne-
go) jest ona terminowa i udzielana z góry do oznaczonej kwo-
ty. Warunkiem udzielenia gwarancji jest:

n zawarcie umowy o udzielenie gwarancji pomiędzy KOWR, 
a podmiotem prowadzącym gospodarstwo rolne,

n ustanowienie hipoteki na rzecz KOWR na nieruchomości 
rolnej, której właścicielem jest podmiot prowadzący gospo-
darstwo rolne, jako zabezpieczenie roszczeń KOWR z tytu-
łu wykonania obowiązków gwaranta,

n wpisanie hipoteki do księgi wieczystej,
n wniesienie jednorazowej prowizji z tytułu gwarancji w wy-

sokości 0,5% kwoty gwarancji.

Pożyczka na spłatę zadłużenia udzielana jest na poniż-
szych warunkach:
n maksymalna kwota to 5 mln zł na spłatę 75% zadłużenia 

mikro i małych gospodarstw rolnych i 60% średnich gospo-
darstw rolnych,

n oprocentowanie pożyczki jest zmienne i aktualnie wynosi 
5,84% w skali roku,

n okres spłaty pożyczki – nie dłuższy niż 15 lat. 

Pożyczki na spłatę zadłużenia nie mogą być łączone z inny-
mi formami pomocy państwa.

Pomoc może zostać przeznaczona na sfinansowanie za-
dłużenia o charakterze pieniężnym, powstałego przed dniem 
złożenia wniosku o udzielenie pożyczki/kredytu w związku 
z prowadzeniem działalności rolniczej, wymagalnego (które-
go termin płatności minął), obejmującego: kapitał, odsetki, in-
ne opłaty związane z obsługą zadłużenia. Zarówno kredyt jak 
i pożyczka nie może zostać przeznaczona na restrukturyza-
cję długów powstałych w związku z prowadzeniem działal-
ności związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem produk-
tów rolnych do obrotu, oraz spłatę zadłużenia niewymagalne-
go, oraz nie może zostać udzielona osobie prowadzącej gospo-
darstwo rolne, które:
n znajduje się w likwidacji lub w upadłości,
n wobec którego toczy się postępowanie restrukturyzacyjne, 
n wciąż dysponuje wcześniejszą pomocą niezgodną z prawem.

Źródła: 
- arimr.gov.pl 
- minrol.gov.pl 
- kowr.gov.pl

„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”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Plan Operacyjny na lata 2020-2021

realizuje operację pn.

Głównym celem operacji jest transfer wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w produkcji owiec i kóz oraz systemów 
jakości żywności pochodzącej od tych zwierząt. 

Dodatkowo celami operacji są:
n Zwiększenie udziału trzech podmiotów: doradczego, kształcącego w zawodach rolniczych na średnim poziomie oraz 

uczelni wyższej, we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
n Upowszechnianie wiedzy w zakresie zachowania różnorodności genetycznej zwierząt.
n Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie 

wykorzystania owiec, kóz i produktów od nich pochodzących.

Operacja jest kierowana do uczniów szkoły w Dobrocinie, której organem prowadzącym i nadzorującym jest Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kształcącej w kierunkach rolniczych i usługowych w obszarze rolnictwa i wsi.

Planowane wyniki operacji:
n Wzrost świadomości i podwyższenie wiedzy merytorycznej i praktycznej z zakresu 

innowacyjnych rozwiązań w hodowli owiec i kóz wśród bezpośrednich odbiorców, 
którzy zdobytą wiedzę będą mogli przekazywać do praktyki rolniczej. 

n Kształtowanie się postaw konsumenckich sprzyjających rozwojowi hodowli 
owiec i kóz i zastosowaniu ich w rozwoju obszarów wiejskich.

n Uświadomienie roli i znaczenia wiedzy koniecznej do inicjowania 
przedsiębiorczości w zakresie pozyskiwania produktów od owiec i kóz 
o wysokiej jakości do wytwarzania surowców wyróżniających się walorami 
prozdrowotnymi. 

n Kształtowanie umiejętności korzystania z atrakcyjności obszarów wiejskich 
w kierunku rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, poprzez 
wykorzystanie hodowli i surowców pochodzących od owiec i kóz w rozwój 
turystyki wiejskiej i w organizacji żywienia lub innych form wykorzystania 
produktów.

n Wykorzystanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych 
technologii w produkcji zwierząt do partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. 

Termin realizacji operacji:   Formy realizacji operacji:
1 lipca – 2 listopada 2021 r.   Szkolenie i publikacja

Informacje i szczegóły realizacji operacji: koordynator Aneta Ferdycz-Augun, tel. 695 551 046, e-mail: a.ferdycz-augun@w-modr.pl 
oraz w informacjach bieżących na stronie internetowej: www.wmodr.pl

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W HODOWLI OWIEC I KÓZ
W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH
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Definiując kalkulacje rolnicze, można powiedzieć, że kalkulacje to rozważania liczbowe różnych możliwych zjawisk. 
Kalkulacje stanowią narzędzie rachunku ekonomicznego i ułatwiają przewidywanie efektów różnych rozwiązań organi-
zacyjnych i ekonomicznych. Nie należy utożsamiać kalkulacji z obliczeniami. Kalkulacje dotyczą przyszłości, natomiast 
obliczenia opierają się na faktycznych zaszłościach lub wielkościach, które można ściśle określić.

mgr Klaudia Miziej 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Kalkulacje rolnicze

Duża konkurencyjność i wolny rynek wy-
muszają na rolnikach zaznajomienie z za-
gadnieniami ekonomicznymi, niezbęd-
nymi do prawidłowego funkcjonowania 
i oceny ekonomicznej gospodarstwa. Da-
ne o kosztach produkcji wykorzystywa-
ne są do podejmowania bieżących decyzji 
pod kątem planowania na przyszłość. Kal-

kulacje poszczególnych działalności mogą służyć rolnikom ja-
ko podpowiedź przy przeprowadzaniu własnych rachunków. 

Przedstawione w niniejszym podsumowaniu obliczenia rol-
nicze są obliczeniami uśrednionymi o charakterze ilustracyj-

nym, które mogą służyć jedynie jako materiał pomocniczy do 
przygotowania szczegółowych obliczeń, stanowiących element 
analizy bieżącej produkcji i planowania działalności rolniczej. 
Należy zauważyć, że przyjęte parametry mogą się zmieniać 
w zależności od gospodarstwa, dla którego przygotowywana 
jest kalkulacja rolnicza, a precyzyjnych obliczeń w odniesieniu 
do określonych warunków można dokonać na podstawie ba-
zy danych zgodnej z tym, co dzieje się w analizowanym go-
spodarstwie.

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

Kalkulacja dochodu bezpośredniego z 1 ha – pszenica ozima (czerwiec 2021 r.)

Wyszczególnienie J.m. Cena
Poziom intensywności

Niski Średni Wysoki
Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł)

Wartość produkcji         
Pszenica ozima (ziarno) dt 90,00 40,00 3 600,00 50,00 4 500,00 70,00 6 300,00
Plon uboczny dt 11,00 36,00 396,00 45,00 495,00 63,00 693,00
Jednolita Płatność Obszarowa ha 483,79 1,00 483,79 1,00 483,79 1,00 483,79
Płatność za zazielenenie ha 323,85 1,00 323,85 1,00 323,85 1,00 323,85
Płatność cukrowa         
Płatność do roślin strączkowych na ziarno         
Płatność dodatkowa ha 182,02 1,00 182,02 1,00 182,02 1,00 182,02
Wartość produkcji ogółem   4 985,66 5 984,66 7 982,66

Materiał siewny         
Własny         
Z zakupu dt 200,00 2,00 400,00 2,50 500,00 2,80 560,00
Razem materiał siewny   400,00 500,00 560,00
Nawozy (w czystym składniku)         
Azot (N) kg 4,08 80,00 326,79 140,00 571,89 170,00 694,44
Fosfor (P2O5) kg 5,28 70,00 369,30 70,00 369,30 90,00 474,81
Potas (K2O) kg 2,39 90,00 215,13 80,00 191,22 100,00 239,03
Obornik t        
Wapno nawozowe (1/4 dawki) kg 0,14 750,00 106,77 750,00 106,77 750,00 106,77
Inne kg       
Razem nawozy   1 017,98 1 239,18 1 515,04 
Środki ochrony roślin         
–	Zaprawy	nasienne:         
Kinto Duo 080 FS l 109,00 0,20 21,80 0,20 21,80 0,20 21,80
–	Chwastobójcze         
Maraton 375 SC l 28,65 4,00 114,60 4,00 114,60 4,00 114,60
Herbaflex 585 SC l 57,63   2,00 115,27 2,00 115,27
Atlantis 12 OD l 175,70 0,80 140,56 1,00 175,70 1,00 175,70
Tomigan 250 EC l 89,75   0,60 53,85 0,60 53,85
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–	Grzybobójcze         
Zafir 400 EW l 90,60 1,00 90,60 1,00 90,60 1,00 90,60
–	Owadobójcze         
Karate Zeon 050 CS l 125,41 1,00 125,41 1,00 125,41 1,00 125,41
– Inne         
Midas 250 EC l 193,32 0,30 58,00 0,30 58,00 0,30 58,00
Antywylegacz 725 SL l 14,90 1,00 14,90 1,00 14,90 1,00 14,90
Razem środki ochrony roślin  565,87 770,13 770,13
Inne koszty         
Sznurek szt 41,00 1,50 61,50 1,50 61,50 1,50 61,50
Razem inne koszty   61,50  61,50  61,50 

Koszty bezpośrednie   2 045,35 2 570,81 2 906,67
Nadwyżka bezpośrednia   2 940,31 3 413,85 5 075,99

Praca maszyn własnych         
Podorywka z bronowianiem h 90,00 1,50 135,00 1,50 135,00 1,50 135,00
Bronowianie h 90,00 0,50 45,00 0,50 45,00 0,50 45,00
Wysiew NPK h 49,82 0,50 24,91 0,50 24,91 0,50 24,91
Orka zimowa h 61,91       
Orka siewna h 57,92 2,00 115,85 2,00 115,85 2,00 115,85
Uprawa przedsiewna h 61,91 0,70 43,33 0,70 43,33 0,70 43,33
Siew h 85,00 1,20 102,00 1,20 102,00 1,20 102,00
Oprysk (×3) h 80,00 1,20 96,00 1,20 96,00 1,20 96,00
Wysiew N (×2) h 72,00 0,60 43,20 0,60 43,20 0,60 43,20
Transport ziarna h 57,53 0,50 28,77 0,50 28,77 1,00 57,53
Załadunek słomy h 50,98 2,00 101,95 2,00 101,95 3,00 152,93
Transport słomy h 57,53 2,00 115,06 2,00 115,06 3,00 172,60
Razem praca maszyn własnych   851,07 851,07 988,35
Usługi z zewnątrz         
Zbiór kombajnem h 280,00 1,20 336,00 1,20 336,00 2,00 560,00
Prasowanie słomy h 94,54 1,20 113,45 1,20 113,45 2,00 189,08
Razem koszty usług   449,45 449,45 749,08
Podatki i ubezpieczenia  180,00 1,00 180,00 1,00 180,00 1,00 180,00
Inne  5,0%  167,29  193,57  232,20
Razem koszty inne   347,29 373,57 412,20
Koszty pośrednie   1 647,81 1 674,08 2 149,63
Koszty całkowite 3 693,17 4 244,89 5 056,30
Koszt jednostkowy produkcji 1 dt   92,33 84,90 72,23

Wskaźnik opłacalność produkcji 
(bez	uwzględnienia	wartości	dopłat	bezpośrednich) % 8,20 17,67 38,30 

Wskaźnik opłacalność produkcji 
(z	uwzględnieniem	wartości	dopłat	bezpośrednich) % 35,00 40,99 57,88 

Dochód rolniczy (bez dopłat)  zł/ha 302,83 750,11 1 936,70 
Dochód rolniczy (z dopłatami)  zł/ha 1 292,49 1 739,77 2 926,36 

Założenia:
1. Uprawa intensywna na glebach I - III klasy kompleksu pszennego b. dobrego i dobrego oraz na kompleksie żytnim bardzo dobrym
2. Uprawa średniointensywna - na glebach kl. IV kompleksów żytnich.
3. Gleby o średniej zasobności w przyswajalne składniki pokarmowe.
4. Odczyn gleby obojętny lub zbliżony do obojętnego - pH 6-6,5.
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9 czerwca 2021 r. Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorgani-
zował seminarium internetowe pt.: „Dobre 
praktyki wspólnego działania na obszarach 
wiejskich – spółdzielnie socjalne i działal-
ności pozarolnicze”, w którym uczestniczy-
ło 118 osób. 

Seminarium skierowane było do przedsiębiorstw społecz-
nych, mieszkańców obszarów wiejskich, osób wykluczonych 
społecznie z terenu województwa. Jego głównym celem było 
przekazanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie podejmo-
wania wspólnych działań na obszarach wiejskich. Uczestnikom 
przekazano informacje niezbędne do rozpoczęcia i prowadze-
nia przedsiębiorstw społecznych, w szczególności spółdzielni 
socjalnych i działalności pozarolniczej, zalety i wady ich two-
rzenia, możliwości finansowania. Zaprezentowano również do-
bre praktyki – przykłady spółdzielni socjalnych oraz prężnie 
działającą organizację pozarządową.

q Pani Małgorzata Kratyńska-Ćwikowska, doradca kluczo-
wy z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku mówi-
ła nt. zasad tworzenia przedsiębiorstw społecznych (m.in. 
co to jest przedsiębiorstwo społeczne, spółdzielnia socjalna 
i jej założyciele, co jest celem ich działania, skąd brać pomy-
sły na ich tworzenie, Fundusz Przedsiębiorczości Społecz-
nej – finansowanie).
Ośrodek służy wsparciem osobom fizycznym i grupom nie-
formalnym m.in. w zakresie dotyczącym rejestrowania i pro-
wadzenia podmiotów ekonomii społecznej, zakładania pod-
miotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, 
prawnych aspektów działania w sferze ekonomii społecznej, 
źródeł finansowania PES, zarządzania personelem, twórcze-
go rozwiązywania problemów.

q Działalność i inicjatywy Spółdzielni Socjalnej KACZE BA-
GNO – miejsce inicjatyw pozytywnych w Kurzętniku 
w powiecie nowomiejskim zaprezentował pan Michał Ła-
piński, Prezes Zarządu Spółdzielni. Kacze Bagno jest nie-
zależnym ośrodkiem edukacji, animacji i kultury, do które-
go przyjeżdżają różnego rodzaju grupy (młodzieżowe i do-
rosłe), by razem się bawić i uczyć. 
Kacze Bagno w 2019 r. zostało nagrodzone certyfikatem pro-
mującym sektor ekonomii społecznej w Polsce, czyli Znak 

Zakup Prospołeczny. Posiadanie tego Znaku to szczególnie 
cenne wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej działa-
jących na otwartym rynku, za ich społeczny wymiar, wy-
nik finansowy, ale przede wszystkim nagroda za ich dba-
łość o najwyższą jakość oferowanych usług i produktów.

q O Spółdzielni Socjalnej HS PREKURSOR z Wydmin, jej 
działalności i dokonaniach opowiedziała pani Sandra Au-
gustynowicz, Prezes Spółdzielni. Podobnie jak Kacze Bagno, 
ta spółdzielnia również została nagrodzona w 2019 r. certy-
fikatem promującym sektor ekonomii społecznej w Polsce – 
Znakiem Zakup Prospołeczny.

q Pan Dariusz Kizling, Prezes zarządu zaprezentował dzia-
łalność Spółdzielni Socjalnej Mazurskie Morze Możliwo-
ści z Orzysza, która m.in. oferuje usługi z zakresu utrzyma-
nia zieleni na posesjach, wypożyczania sprzętu sportowego, 
organizacji wypraw turystycznych. Przedstawił sukcesy ale 
też i porażki prowadzonej działalności.

q Przykładem prężnie działającej organizacji pozarządowej 
było Stowarzyszenie Księstwo Chełchy – Chełchy wieś 
pełna przygód. O jego dokonaniach opowiedziały panie 
Barbara Makiełkowska i Jolanta Zarębska. Księstwo z po-
wodzeniem prowadzi m.in. działania popularyzujące po-
stawy i obyczaje rycerskie, odtwórstwo kultury material-
nej średniowiecza, działa także na rzecz integracji społecz-
ności wiejskiej, budowania społeczeństwa obywatelskiego 
w środowisku lokalnym.

q Na zakończenie wybrane możliwości finansowania spółdziel-
ni socjalnych i działalności pozarolniczych przedstawiła pa-
ni Jadwiga Weisbrod z WMODR Oddział w Olecku.

Pozyskana w trakcie seminarium wiedza pozwoli na pod-
jęcie działań, które w przyszłości przyczynią się do ogranicza-
nia liczby osób wykluczonych społecznie, a tym samym do 
poprawy warunków życia na terenach wiejskich, ogranicze-
niu ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Wykładowcom i uczestnikom seminarium
bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia,

udział i aktywność w wyrażaniu swoich opinii.

W Polsce spółdzielnie socjalne są klasycznym typem przedsiębiorstw społecznych. Jako narzędzie polityki społecz-
nej zostały zaprojektowane w taki sposób, by wspomagały reintegrację społeczno-zawodową osób wykluczonych 
społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dobre praktyki wspólnego działania
na obszarach wiejskich
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Termin realizacji: 19 lipca 2021 r.

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

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

zaprasza do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym:

„Szlakiem ginących zawodów
i tradycji na Warmii i Mazurach”

w ramach operacji:

„Promocja dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi mazurskiej”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Więcej informacji na stronie internetowej www.wmodr.pl/aktualności/informacje
Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 9 lipca 2021 r.



Podmioty wsparcia

O przyznanie wsparcia mogą starać się 
rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowa-
ne przez co najmniej jedną z następujących 
klęsk żywiołowych: powódź, deszcz na-
walny, suszę, przymrozki wiosenne, ujem-
ne skutki przezimowania, obsunięcie się 

ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto, o ta-
ką pomoc będą mogli wnioskować rolnicy, którym powiatowy 
lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub 
zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. W dniu wyda-
nia tej decyzji świnie, których ona dotyczyła, muszą stanowić 
co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika. W sie-
dzibie stada, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 
2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 
(Dz.U. 2004 nr 91 poz. 872 z późn. zm.), w której przebywały 
świnie objęte ww. decyzją, po jej wykonaniu rolnik nie może 
utrzymywać świń, których dotyczyła ta decyzja.

Straty powinny mieć miejsce w roku, w którym jest składa-
ny wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym 
z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przy-
znanie pomocy. Szkody oszacowane przez komisję powołaną 
przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce ich wystą-
pienia winny: 
n wynosić co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej 

w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających okres, w któ-
rym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięciolet-
nim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda , z po-
minięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w go-
spodarstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodar-
skich lub rybach, oraz 

n dotyczyć trwałego składnika gospodarstwa, którego odtwo-
rzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres 
kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie można otrzy-
mać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych 
w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk 
żywiołowych. Pomoc może być przyznana również na od-
tworzenie plantacji wieloletnich czy sadów lub stada pod-
stawowego.

Forma i wysokość wsparcia finansowego

Omawiane wsparcie ma na celu umożliwienie przywróce-
nia poszkodowanym rolnikom utraconej zdolności produk-
cyjnej przez odtworzenie składnika gospodarstwa rolnego, 

który uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu. Cechą charaktery-
styczną, w odróżnieniu od pozostałych mechanizmów wspar-
cia PROW 2014-2020, jest fakt, że jego uruchomienie następu-
je na skutek zajścia określonego zdarzenia, którego skutkiem 
jest powstanie szkody. Pomoc przybiera formę refundacji do 
80% kosztów kwalifikowanych. Wysokości limitu przyznane-
go w ramach tego działania, w okresie realizacji programu 
wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na 
jedno gospodarstwo. 

Nowe warunki stanu zagrożenia epidemicznego

Ze względu na fakt ogłoszonej epidemii oraz w związ-
ku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wnioski o pomoc 
wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać 
do oddziałów regionalnych ARiMR (lub za pośrednictwem 
biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze 
właściwości miejscowej właściwego OR ARiMR), w nastę-
pujący sposób:
n poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni, w których 

możliwe będzie pozostawienie dokumentów, 
n w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elek-

troniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy 
ePUAP lub 

n przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

ARiMR obecnie przyjmować będzie dokumenty dołączo-
ne w formie kopii nie potwierdzonej lub nie poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. W terminie późniejszym, gdy będzie 
to już możliwe, Agencja wezwie do uzupełnienia prawidłowo 
potwierdzonych lub poświadczonych za zgodność kopii doku-
mentów. Pamiętać jednak należy, że nie dotyczy to dokumen-
tów składanych, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, 
w formie oryginału. Te dokumenty niezmiennie należy skła-
dać w takiej właśnie formie.

Zmiany procedury wsparcia przywracania
potencjału produkcji rolnej
W terminie od 11 marca do 31 grudnia 2021r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami 
żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie 
pomocy. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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Wyjazd odbył się w ramach operacji pn. 
„Innowacyjne działalności pozarolnicze, 
w tym produkcja i przetwórstwo surow-
ców zielarskich – alternatywa dla ma-
łych gospodarstw rolnych” w ramach re-
alizacji Planu Działania Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan 
Operacyjny na lata 2020-2021 w zakresie 

Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiej-
skich (SIR).

Celem wyjazdu było ukazanie szerokiego wachlarza inno-
wacyjnych przedsięwzięć związanych z zakładaniem działalno-
ści pozarolniczych na obszarach wiejskich w tym działań zwią-
zanych z produkcją, przetwórstwem i dystrybucją surowców 
zielarskich będących alternatywą dla małych gospodarstw rol-
nych. Nie do przecenienia okazała się również wymiana wie-
dzy oraz nawiązanie nowych kontaktów pomiędzy rolnika-
mi, doradcami oraz przedstawicielami instytucji naukowych.

Krótka charakterystyka odwiedzanych obiektów
i realizowanego programu:

n Gospodarstwo „Lawendowe Pole” w Nowym Kawkowie, 
prowadzone przez panią Joannę Posoch.
Pani Joanna Posoch jest prekursorką uprawy lawendy na 

Warmii, dlatego pokazując i oprowadzając uczestników wy-
jazdu po jej plantacji, szczegółowo omówiła zasady jej upra-
wy, zbioru i przetwórstwa. Było to świetnym wprowadzeniem 
do kolejnego punktu programu – warsztatów alchemicznych. 
W trakcie ich trwania grupa miała okazję zdobycia wiedzy 
nt. właściwości, zastosowania i przetwórstwa lawendy, a tak-
że obejrzała pokaz destylacji olejku lawendowego, który na-
stępnie użyła do przygotowania kremu i mydła potasowego.

Na koniec wizyty odbył się pokaz połączony z degustacją 
produktów z lawendą w roli głównej. W otoczeniu wszech-
obecnej lawendy i jej roztaczającego się aromatu grupa miała 
okazję spróbować takie specjały jak: chleb lawendowy, smalec 
wegański z lawendą, selekcję serów podpuszczkowych z licz-
nymi ziołowymi dodatkami, twarożek z ziołami 
i świeżymi listkami lawendy, konfitury z płatków 
róży i lawendy, kruche ciasteczka lawendowe oraz 
syrop lawendowy.

n Gospodarstwo „Ziołowy Zakątek” oraz firma „Da-
ry Natury” w Korycinach, prowadzone przez dr 
Mirosława i Jolantę Angielczyk.
Obiekt powstał ok. 30 lat temu z pasji do ziół 

i szacunku do podlaskiej tradycji pana dr Mirosła-
wa Angielczyka. Wyjątkowość miejsca polega na 
użyciu lokalnych surowców zielarskich na każdym 

etapie wytwarzanej tu żywności ekologicznej. Każda faza pro-
wadzonej tu produkcji — od uprawy ziół, przez ich zbiór, su-
szenie, przetwarzanie i konfekcjonowanie, odbywa się na miej-
scu w Korycinach. 

Pan dr Mirosław Angielczyk spotkanie z grupą rozpoczął 
od prelekcji nt. nowego podejścia do znaczenia i wykorzysta-
nia ziół w kontekście nowego kierunku rozwoju dla małych go-
spodarstw rolnych. Był to doskonały wstęp do kolejnego puntu 
programu – zajęć terenowych w Podlaskim Ogrodzie Botanicz-
nym, w którym grupa poznała zasady innowacyjnej uprawy 
oraz zrównoważonego zbioru ziół ze stanu dzikiego z uwzględ-
nieniem wielu czynników wpływających na plon i jakość eko-
logicznego surowca zielarskiego. 

Z Doliny Zielawy w województwie lubelskim – regionie sły-
nącym z tradycji uprawy ziół, przybyła do Korycin pani dr Bar-
bara Baj-Wójtowicz, która w trakcie swojego wystąpienia przy-
bliżyła słuchaczom zasady innowacyjnej uprawy ziół w syste-
mie agroleśnym jako innowacyjnego kierunku rozwoju dla ma-
łych gospodarstw rolnych.

W kolejnym spotkaniu z dr Mirosławem Angielczykiem, 
gospodarz zaprezentował grupie innowacyjne metody konfek-
cjonowania surowców zielarskich, w tym liofilizację i susze-
nie rozpyłowe na przykładzie autorskich produktów firmy Da-
ry Natury, które następnie zostały udostępnione do degustacji. 

Wszyscy uczestnicy dodatkowo wzięli udział w dwóch prak-
tycznych warsztatach ziołowych poświęconych przyrządzaniu 
mieszanek herbat ziołowo-owocowych oraz esencji ziołowych, 
w trakcie których mieli okazję wysłuchać wykładu nt. właści-
wości i zastosowania prezentowanych ziół. 

W ostatnim dniu wyjazdu grupa poznała dobre praktyki fir-
my Dary Natury, odwiedzając pobliskie plantacje ziół, suszar-
nie, laboratorium, oraz kompleks budynków, w których odby-
wa się przetwórstwo i konfekcjonowanie surowców zielarskich.

Mamy nadzieję, że wyjazd studyjny przyczynił się do po-
głębienia wiedzy uczestników na temat ziół, ich uprawy i prze-
twórstwa, co w przyszłości zaowocuje nowymi działalnościami 
pozarolniczymi w woj. warmińsko-mazurskim.

16-18 czerwca br. odbył się zorganizowany przez WMODR w Olsztynie wyjazd studyjny do Lawendowego Pola 
w Nowym Kawkowie woj. warmińsko-mazurskie oraz Ziołowego Zakątka w Korycinach, woj. podlaskie. W wyjeździe 
uczestniczyło 25 osób: rolników, doradców WMODR, pracowników jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych 
mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych rozpoczęciem działalności pozarolniczej.

mgr inż. Aneta Długokęcka 
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podsumowanie wyjazdu studyjnego
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Ustalenia te są wynikiem trójstronnych ne-
gocjacji pomiędzy Radą UE, Komisją Euro-
pejską oraz Parlamentem Europejskim. No-
wa WPR wzmacnia środki ochrony środowi-
ska, a także ukierunkowuje większe wspar-
cie dla mniejszych gospodarstw i dla mło-
dych rolników.

„Dzisiaj uzgodniliśmy najbardziej ambitną do 
tej pory WPR. To dobry interes dla rolników i Europy, która wzmoc-
ni europejski system rolno-spożywczy, czyniąc go bardziej zrówno-
ważonym i sprawiedliwym dla wszystkich. Porozumienie przewiduje 
unowocześnioną WPR, która wspiera przejście na bardziej ekologicz-
ne i przyjazne dla klimatu rolnictwo, zwiększa poszanowanie praw so-
cjalnych i pracowniczych oraz zapewnia, że rolnicy pozostaną konku-
rencyjni, nie pozostawiając nikogo w tyle” – powiedziała Maria do 
Céu Antunes, minister rolnictwa Portugali (sprawującej prezy-
dencję Rady UE do 30 czerwca br.).

Nowe aspekty WPR 2023-2027

q Po raz pierwszy prawodawstwo UE dotyczące rolnictwa 
uwzględnia wymiar społeczny i stanowi historyczny krok 
naprzód w sposobie, w jaki WPR uwzględnia warunki pracy 
pracowników rolnych. Zgodnie z nową umową rolnicy i inni 
beneficjenci otrzymujący płatności bezpośrednie będą podle-
gać karze administracyjnej, jeśli nie zapewnią odpowiednich 
warunków zatrudnienia określonych w odpowiednim pra-
wodawstwie UE (Polska jest przeciwna takim rozwiązaniom). 

q Nowa WPR określa szereg środków mających na celu zachę-
cenie rolników do przyjmowania bardziej ekologicznych prak-
tyk rolniczych, obejmujące:
n zaostrzone normy warunkowości, które rolnicy muszą 

spełnić, aby otrzymać wsparcie w ramach WPR (w tym za-
chowanie gleb bogatych w węgiel poprzez ochronę terenów pod-
mokłych i torfowiskowych), minimalne udziały gruntów or-
nych, które mają być przeznaczone na elementy krajobra-
zu w celu ochrony różnorodności biologicznej;

n ekoprogramy wspierające płatności bezpośrednie i/lub za-
chęcające rolników do przestrzegania praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska;

n zwiększony udział środków przeznaczanych na ekologicz-
ne interwencje;

n wydatki na klimat i różnorodność biologiczną, zgodnie 
z celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Ustalenia dotyczące reformy WPR
(uwzględniające stanowisko prezentowane przez Polskę)

q Przyjęto kompromis umożliwiający przesunięcie do 30% środ-
ków z II filara do I filara WPR;

q Rolnicy otrzymujący wsparcie bezpośrednie do wysokości 5 
tys. EUR będą automatycznie uznani za aktywnych;

q Limit wydatków na płatności związane z produkcją – 13% 
+2% (na wsparcie do roślin wysokobiałkowych);

q Płatność redystrybucyjna i płatność dla młodego rolnika. Za-
proponowane przepisy pozostawiają państwom członkow-
skim elastyczność, co umożliwi zapewnienie odpowiednie-
go wsparcia dla gospodarstw rodzinnych i zmian pokole-
niowych;

q Utrzymanie przejściowego wsparcia krajowego z możliwością 
aktualizacji okresu referencyjnego;

q Limit wydatków środowiskowych w II filarze. Parlament pro-
ponował limit na poziomie 37%. Ostatecznie nie przekroczy 
35%. Do limitu wydatków na środowisko w 50% będzie wli-
czane wsparcie dla gospodarstw położonych na obszarach 
ONW (podwyższony wskaźnik w stosunku do wyjściowej propo-
zycji KE o 10 pkt. proc.);

q Normy GAEC, w tym stosowanie derogacji od stosowania nor-
my GAEC 8 i 9 w gospodarstwach do 10 ha gruntów ornych;

q Kwestie handlowe i sektor cukru – wspólne oświadczenia Ra-
dy, Parlamentu i Komisji w sprawach handlowych oraz sek-
tora cukru, wzmacniające siatki bezpieczeństwa i ochrony 
przed importem z krajów trzecich;

q Rezerwa rolna – kwota rezerwy będzie wynosiła 450 mln eu-
ro rocznie. W 2023 r. nie będzie zwrotu dla rolników z tytułu 
dyscypliny finansowej za rok 2022, a niewykorzystane środ-
ki zostaną przeznaczone na rezerwę rolną. 

q Z dyscypliny finansowej wyłączeni będą rolnicy otrzymują-
cy do 2 000 zł euro płatności bezpośrednich. Dyscyplina fi-
nansowana ma być stosowana dopiero po wyczerpaniu in-
nych źródeł budżetowych.

Co dalej?

q Na poziomie międzyinstytucjonalnym będą teraz prowadzo-
ne prace nad pozostałymi szczegółami technicznymi propo-
nowanej reformy, które będą formalnie zatwierdzone zarów-
no przez Parlament Europejski, jak i Radę na lata 2023-2027.

q Państwa członkowskie będą miały czas do 31 grudnia 2021 r. 
na przedłożenie projektów krajowych planów strategicznych 
do zatwierdzenia przez Komisję.

q W latach 2021-2022 będą obowiązywały rozwiązania przej-
ściowe uzgodnione w 2020 r. których celem jest zapewnienie 
ciągłości wsparcia prawnego i finansowego WPR dla rolni-
ków i innych beneficjentów, przed wejściem w życie nowych 
zreformowanych zasad od 2023 r.
Dla państw członkowskich jest to również czas na przygo-

towanie i wdrażanie krajowych planów strategicznych WPR.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OD 1 LIPCA DO 31 GRUDNIA br. PREZYDENCJĘ
W RADZIE UE SPRAWUJE SŁOWENIA.

Źródła:
- minrol.gov.pl, consilium.europa.eu

W dniach 28-29 czerwca br. ministrowie rolnictwa UE zaakceptowali wstępne porozumienie zawarte z Parlamentem 
Europejskim (PE) dotyczące kluczowych elementów reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Dokument ten, to dro-
ga do bardziej sprawiedliwej i bardziej ekologicznej opartej na wynikach WPR, co ma również zapewnić zrównowa-
żoną przyszłość rolnikom europejskim.

mgr inż. Maria Suszko 
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Potwierdzenie porozumienia w sprawie reformy WPR
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
PROW 2014-2020 na lata 2020 i 2021
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

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

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

2021 r. – nabór ciągły

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

30.12.2019 – 28.01.2020 r.
29.12.2020 – 26.03.2021 r.

listopad 2021 r.

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

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

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

5. Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt; obszar b – rozwój pro-
dukcji mleka krowiego; obszar c – rozwój produkcji bydła mięsnego 21 czerwca – 19 sierpnia 2021 r.

6.

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

21 czerwca – 19 sierpnia 2021 r.

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

30.11.2020 – 28.01.2021 r.
21 czerwca – 19 sierpnia 2021 r.

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

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

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

19.03 – 17.06.2020 r.
31.12.2020 – 29.03.2021 r.

wrzesień 2021 r.

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

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

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

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

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

16.

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

październik 2021 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

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

kwiecień, maj,
październik 2021 r.

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

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

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

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

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

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

29.11.2019 r.
– 27.01.2020 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

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

15.03 – 15.06.2020 r.
15.03 – 17.06.2021 r.

24. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

25. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

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

27. Działanie „Dobrostan zwierząt”

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

3.08 – 11.09.2020 r.
17.05 – 27.06.2021 r. 

paźdz./listopad 2021 r.

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

1.06 – 31.07.2020 r.
1 czerwca – 2 sierpnia 2021 r.

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

Tryb konkurencyjnego wyboru
wykonawców

w ramach PROW 2014-2020
nadal nie obowiązuje

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

Obowiązuje ostateczny termin uzupełnienia
brakującej dokumentacji

do wniosków o przyznanie pomocy
w ramach PROW 2014-2020

n Z dniem 15 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o płatnościach 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 904). 
W myśl znowelizowanych przepisów Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia do ARIMR dowodów 
na przyznanie pomocy – w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy – jednak nie 
później niż do dnia 14 lipca 2021 r. (skompletowanie wymaganej dokumentacji, w tym zwłaszcza wszelkie-
go rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecz-
nie uzupełnić wszystkie braki we wniosku). W przypadku niedochowania ww. terminu, Agencja odmówi 
przyznania pomocy.
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„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”

Olimpiada odbywa 
się w dwóch etapach: 
powiatowym i woje-
wódzkim. Etap po-
wiatowy trwa od 14 
czerwca do 16 sierp-
nia 2021 r., który or-
ganizuje i przepro-

wadza Kierownik Zespołu Doradczego. 
Uczestnicy etapu powiatowego zmie-
rzą się z testem pisemnym składającym 
się z 25 pytań. Do etapu wojewódzkie-
go olimpiady zostaną zakwalifikowane 
osoby z lokatą I, II i III miejsca. 

Etap wojewódzki składający się z czę-
ści pisemnej i ustnej zorganizuje i prze-
prowadzi Dział Metodyki Doradztwa, 
Szkoleń i Wydawnictw. Podczas elimi-
nacji pisemnych każdy z uczestników 
będzie udzielał odpowiedzi na 40 pytań 
testowych z zakresu produkcji roślinnej 
i zwierzęcej, ochrony środowiska i od-
nawialnych źródeł energii, organizacji 
i zarządzania gospodarstwem, Wspól-
nej Polityki Rolnej oraz Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, ekonomicznej eksploatacji maszyn 
i urządzeń rolniczych, zasad podatku 
VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bez-
piecznej pracy przy obsłudze maszyn, 
narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad 
bezpiecznej obsługi zwierząt i wyko-
nywania prac polowych. W części ust-
nej weźmie udział 6 uczestników, któ-
rzy w eliminacjach pisemnych uzyska-
ją największą liczbę punktów.

W dniu 9 września 2021 r. odbędzie 
się finał wojewódzki „Olimpiady Wiedzy 
Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP 
w Rolnictwie”, podczas którego młodzi 
rolnicy staną do rywalizacji. W finale 
swoją wiedzę zaprezentują zwycięzcy eli-
minacji powiatowych przeprowadzonych 
na terenie województwa warmińsko-ma-
zurskiego. 

Główne cele Olimpiady

n upowszechnianie wiedzy i postę-
pu rolniczego oraz idei ustawiczne-
go kształcenia i doskonalenia się mło-
dych rolników,

n wyróżnianie i popularyzowanie mło-
dych rolników, posiadających dużą 
wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umie-
jętności gospodarowania w warun-
kach wolnego rynku,

n rozwijanie idei współzawodnictwa 
i konkurencji,

n inicjowanie oraz wzmacnianie współ-
pracy młodych rolników z instytucja-
mi rolniczymi i otoczeniem rolniczym 
w zakresie niezbędnym dla poprawy 
bytu rodziny wiejskiej,

n propagowanie bezpiecznej pracy na 
wsi i ochrony środowiska natural-
nego.

Planowane efekty:

n wymiana wiedzy i doświadczenia 
pomiędzy uczestnikami olimpiady 
a przedstawicielami instytucji otocze-

nia rolniczego działających na rzecz 
rozwoju rolnictwa i obszarów wiej-
skich,

n wyzwolenie ducha zdrowej rywaliza-
cji do dalszego doskonalenia zawodo-
wego, przekazywania dobrych prak-
tyk oraz popularyzowania osiągnięć 
w rolnictwie,

n zwiększenie udziału zainteresowa-
nych stron we wdrażaniu inicjatyw 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 

n poprawa efektywności ekonomicznej 
gospodarstw, 

n poznanie problematyki producentów 
rolnych oraz możliwości rozwiązywa-
nia przeszkód.

Pomysłodawcą i inicjatorem przedsię-
wzięcia jest Dział Metodyki Doradztwa, 
Szkoleń i Wydawnictw Warmińsko-Ma-
zurskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go z siedzibą w Olsztynie.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce wydarzenia można uzyskać w Dzia-
le Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wy-
dawnictw WMODR.

Kontakt: Paulina Jaskólska, p.jaskolska-
@w-modr.pl, tel. 89 526 44 39 w. 46, kom. 
665 690 378.

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie kierowana jest do młodych, przedsiębiorczych 
osób w wieku 18-35 lat, mieszkających na obszarach wiejskich, które prowadzą na terenie województwa warmińsko-
-mazurskiego lub zamierzają prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne lub uczniowie i studenci warmińsko-mazur-
skich szkół i uczelni rolniczych.

mgr Paulina Jaskólska 
Specjalista Działu Metodyki, Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

„Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska 
i BHP w Rolnictwie”
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

q Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płat-
nościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz 
niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2021 r., poz. 904. Ustawa 
weszła w życie z dniem 15 maja 2021 r. Uwagi: art. 2 wcho-
dzi w życie z dniem 12 czerwca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

q z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na za-
lesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 856. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
7 maja 2021 r. 

q z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia gatunków zwierząt 
wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszarów prze-
znaczonych do ochrony tych gatunków. Dz.U. z 2021 r., poz. 
896. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 maja 2021 r. 

q z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego termi-
nu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośred-
nich lub płatności niezwiązanej do tytoniu oraz zgłaszania 
zmian do tych wniosków w 2021 r. Dz.U. z 2021 r., poz. 908. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 maja 2021 r. 

q z dnia 17 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 930. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
21 maja 2021 r. Uwagi: § 1 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 
1 lipca 2021 r.

q z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obsza-
rów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególny-
mi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 990. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. 

q z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych 
oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1021. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
8 czerwca 2021 r. 

q z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 1025. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 8 czerwca 2021 r. 

q z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej w ramach działania „Działa-
nie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1032. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 9 czerwca 2021 r. 

q z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na za-
lesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1039. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
10 czerwca 2021 r. 

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
30 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje 
w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodar-
stwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 915.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz 
warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1033.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
30.04.2021 r. w sprawie ośrodka szkoleniowego upoważnio-
nego do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny polowej 
materiału siewnego, oceny cech zewnętrznych, pobierania 
prób materiału siewnego oraz oceny laboratoryjnej materia-
łu siewnego. M.P. z 2021, poz. 422.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
17 maja 2021 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej. M.P. z 2021 r., 
poz. 472. Wysokość rocznej kwoty granicznej za rok 2021 
wynosi 3604 zł.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości wykorzy-
stanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. M.P. z 2021 r., 
poz. 528. 
Wysokość:
1) trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty po-

mocy de minimis wynosi:
a) w rolnictwie – 295 932 125,00 euro,
b) w rybołówstwie – 41 330 000,00 euro;

2) wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty 
pomocy de minimis na dzień 1 czerwca 2021 r. wynosi:
a) w rolnictwie – 254 299 752,55 euro,
b) w rybołówstwie – 2 231 361,52 euro.
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O tym, że świat ogrodniczej wyobraźni 
może wciąż zaskakiwać przekonaliśmy się 
oglądając zdjęcia oraz filmy nadesłane do 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, który już po raz dziesiąty 
podjął się organizacji konkursu pn. „Ogród 
przyjazny rodzinie i turystom”. O miano 
najpiękniejszego zielonego zakątka mogli 

rywalizować rolnicy oraz właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych (do pięciu pokoi), posiadający w swej zagrodzie za-
aranżowany w interesujący sposób przydomowy ogród, któ-
ry jednocześnie nie był nagradzany w poprzednich 3 edycjach 
konkursu. Celem konkursu „Ogród przyjazny rodzinie i tu-
rystom” była promocja nowatorskich rozwiązań w organiza-
cji ogrodu, wymiana doświadczeń a także zachęcenie miesz-
kańców terenów wiejskich do dbałości o piękno i estetykę swe-
go otoczenia.

Wszystkie zgłoszone ogrody były na swój sposób wyjątko-
we i wyróżniały się bogactwem kształtów oraz barw roślin, jak 
również oryginalnym pomysłem na zagospodarowanie każde-
go skrawka ziemi w ogrodzie. Każdy startujący w konkursie 
pokazał swój talent w projektowaniu zieleni a każda kompo-
zycja zasługiwała na wyróżnienie. Jak podkreślają właściciele, 
ogrody są ich miejscem wytchnienia oraz odpoczynku, a pie-
lęgnowanie kwiatów, to także ich pasja oraz sposób na spę-
dzanie wolnego czasu. Warto podkreślić, iż coroczny, wkłada-
ny przez mieszkańców wysiłek w upiększanie swych przydo-
mowych ogrodów sprawia, że wsie naszego województwa wy-
glądają barwniej, estetyczniej, po prostu piękniej. Życie w ta-
kim otoczeniu staje się przyjaźniejsze i spokojniejsze, a kwiaty 
i zioła, które od zawsze działały kojąco na otoczenie stają się 
magicznym elementem wiejskiego obrazu.

W tegorocznej edycji konkursu, swoje zdolności w projek-
towaniu zieleni zaprezentowało nam 36 właścicieli przydomo-
wych ogrodów, które zachwycają swoim artyzmem i funkcjo-
nalnością. Wyłonienie zwycięzców było trudne. Każda kompo-
zycja zasługiwała na uznanie i budziła zachwyt. Po wnikliwej 
analizie nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa, w skład 
której wchodzili pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny 
w Olsztynie, dokonała oceny nadesłanych zgłoszeń, zdjęć oraz 
filmów. Oceniano m.in. funkcjonalność i bezpieczeństwo ogro-
du, jego estetykę, dobór roślinności oraz samodzielność w aran-
żacji. Nie bez znaczenia były również elementy rękodzielnicze 
oraz ich związek z tradycją i otoczeniem.

Szczęściarzy, którzy cieszą się własnym zielonym zakątkiem 
i którzy zostali nagrodzeni w dziesiątej edycji konkursu Ogród 
przyjazny rodzinie i turystom przedstawiamy poniżej.

I miejsce: Pani Beata Karolkiewicz
Jędrychówko (pow. ostródzki) 

Ogród zajmuje powierzchnię ok. 750 m2 i posadzone zosta-
ły w nim rośliny, które sprawiają, że od wiosny do jesieni jest 
barwnie i kolorowo. Wiosną kwitną żonkile, tulipany, cebulice, 
cesarskie korony, miodunki, ranniki, krokusy. Latem kwitną 
liliowce, czosnki ozdobne, floksy, orliki, chabry górskie, a je-
sienią astry wieloletnie, zimowity. Hosty o ozdobnych liściach 
zdobią rabaty cały sezon. W ogrodzie zostały posadzone rów-
nież drzewa i krzewy ozdobne. Klony o ozdobnych bordowych 
i pstrych liściach zdobią ogród od wiosny do jesieni. Drzewa 
i krzewy iglaste sprawiają, że również zimą nie jest monoton-
nie. Na okrągłym placyku stoi stolik z krzesłami, a pod jabło-
nią w cieniu można usiąść na tekowej ławce. W ogrodzie jest 
też miejsce na mały warzywnik. Otoczenie ogrodu stanowią 
wysokie brzozy oraz stare jabłonie nadając temu miejscu ro-
mantycznego klimatu.

Założyć ogród to uwierzyć w jutro
Słowa brytyjskiej aktorki i modelki Audrey Hepburn przyświecają niejednej osobie zakładającej ogród. Bez zna-
czenia pozostaje fakt czy jest on duży, mały, zielony czy pełen kolorów, ważne że stanowi nasz własny magiczny 
zakątek.

mgr inż. Renata Kierska 
p.o. Kierownik Działu Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
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II miejsce: Pani Anna Iwaszko, Chełchy (powiat ełcki)

Ogród, czyli wypoczynkowa część gospodarstwa zaczął 
powstawać w 2005 roku. W ogrodzie została wydzielona stre-
fa wypoczynku z kamiennym kominkiem, altanką, stolikiem 
z ławkami, huśtawką. Dużą atrakcję dla dzieci stanowią tram-
polina oraz zjeżdżalnie. W ogrodzie rosną drzewa iglaste, drze-
wa liściaste (wierzba mandżurska, miłorząb dwuklapowy), 
krzewy owocowe i ozdobne (porzeczki, agrest, bzy, powoj-
niki, tawuły, irgi), kwiaty od wczesnowiosennych narcyzów, 
tulipanów, przez maki, goździki, sasanki, irysy po hortensje 
i różne gatunki róż. Ogród jest regularnie uzupełniany o no-
we nasadzenia kwiatowe zachwycające barwami każdą porą 
roku, stanowiąc miejsce wytchnienia i odpoczynku zarówno 
dla właścicieli jak i odwiedzających członków rodziny i gości.

III miejsce Pani Dorota Robińska,
Stara Szkoła w Browinie (powiat nidzicki)

Powierzchnia ogrodu zajmuje 1,5 ha, a za datę jego posta-
nia można przyjąć 2012 r. W murach przedwojennej, niemiec-
kiej szkoły znajduje się odrestaurowana agroturystyka oferująca 
turystom 5 pokoi do wynajęcia. Ogród okala budynek z każdej 
strony. Na całkowicie ogrodzonym terenie znajdują się: boisko 
do siatkówki, kort tenisowy, jazcuzzi pod gołym niebem, cha-
ta grillowa oraz plac zabaw i trampolina dla dzieci. W ogro-
dzie nie braknie rabat kwiatowych, słodkich malin i porzeczek. 
Ogród warzywny i ziołowy uprawiany jest w systemie ekolo-
gicznym, a dla odwiedzających to miejsce rodzin z dziećmi do-
datkową atrakcję stanowią zwierzęta – kozy i lamy.

Wyróżnienie: Pani Alicja Górwicka
Wirwilty (pow. bartoszycki)

Ogród ma duszę dzielnego rycerza, silnej gospodyni, szczo-
drego dziadka, a może anioła – wszyscy dłutem wyrzeźbieni 
stoją na zielonej koniczynie, zapraszając w głąb ogrodu. Kto wej-
dzie ujrzy kamienną studnię i może do woli cieszyć oczy kolo-
rami begonii wychylających się z glinianych, malowanych do-
nic. Nasycone kolorem oczy uspokaja zieleń wieloletnich krze-
wów liści rododendrona, ciemiernika, klematisa, azalii i ozdob-
nych traw. Komu tchu zabraknie od woni i kolorów może spo-
cząć na huśtawce. Altanę ogrodową zdobią gliniane dzbanki 
o finezyjnych kształtach oraz lampy naftowe, cały czas spraw-
nie działające. Ogród syci duszę, ciało i oczy. Klimat wiejskiej 
sielanki – wiosną budzi do życia strzelającymi pąkami, latem 
karmi owocami, jesienią ściele pod nogi kolorowy dywan, a zi-
mą okrywa białym puchem.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie 
i wzięli udział w konkursie. Składamy również serdeczne 
podziękowania Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego za ufundowanie nagród dla właścicieli 
tych małych zielonych zakątków oraz zaangażowanie 
w prace komisji konkursowej. Laureatom gratulujemy 
i zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej edycji 
konkursu „Ogród przyjazny rodzinie i turystom”.
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Jakość, którą można zdefiniować jako ogół 
cech i właściwości produktu decydujących 
o ich zdolności do zaspakajania bieżących 
oraz przewidywanych potrzeb klienta – 
jest to pojęcie, które w ostatnich latach sta-
ło się modne. Wielu producentów wszela-
kich dóbr docierając do klienta i próbu-
jąc przebić się na coraz trudniejszym ryn-

ku, reklamują się posiadaniem przeróżnych systemów zarzą-
dzania jakością. Walka o klientów, indywidualnych jak i hur-
towych, w obecnych czasach to nie tylko walka cenowa i sze-
roko pojęta jakość wyrobu ale i także walka na systemy zarzą-
dzania jakością. Współczesny klient w czasach rzeczywisto-
ści internetowej, jest bardzo dobrze zorientowany w tego ro-
dzaju systemach i coraz częściej mając do wyboru produkty 
o zbliżonych cechach decyduje się na ten, na którego opako-
waniu przebijają napisy mówiące o systemach jakości wdrożo-
nych przez producenta.

System HACCP to z angielskiego hazard analysis and criti-
cal control points, czyli system analizujący zagrożenia i krytycz-
ne punkty kontroli (CCP). Jest to zbiór regulacji, które pomogą 
nam znaleźć zagrożenie dla zanieczyszczenia produktu, w trak-
cie produkcji lub późniejszego przechowywania. Analizując 
owe zagrożenia, możemy określić kroki, które należy podjąć, 
by uchronić nasz produkt przed potencjalnymi zagrożeniami.

System HACCP jest ściśle połączony z Dobrą Praktyka Pro-
dukcyjną i Higieniczną (GMP/GHP). Wdrożenie obu tych sys-
temów bezpieczeństwa żywności jest obowiązkowe dla każ-
dego podmiotu zajmującego się produkcją, handlem i obrotem 
żywności. Powyższe wymogi obejmują także, wszystkie zakła-
dy zbiorowego żywienia, począwszy od stołówek przedszkol-
nych, a na drogich restauracjach kończąc.

Na razie, z obowiązku jego wdrażania zostali jedynie zwol-
nieni producenci pierwotni, czyli hodowcy zwierząt, od któ-
rych pozyskiwane jest mleko i mięso oraz rolnicy uprawiają-
cy spożywane przez człowieka rośliny. Przy okazji wspomnieć 
należy, iż obowiązek wdrożenia zasad GMP/GHP i systemu 
HACCP został narzucony, także na sektor wytwarzający pasze 
dla zwierząt. Ma to bezpośredni związek z trendem zmierza-
jącym do zapewnienia bezpieczeństwa w całym łańcuchu pro-
dukcji spożywczej, zatem począwszy od uprawy roślin i ho-
dowli zwierząt (oraz produkcji pasz) w celu pozyskania pod-
stawowych środków spożywczych (surowców) – poprzez ich 
przechowywanie, przetwarzanie, utrwalanie, pakowanie pro-
duktów, transport oraz dystrybucję, aż do oferowania żywno-
ści do sprzedaży lub dostarczenia jej konsumentom, a więc „od 
wideł do widelca”.

Należy mieć świadomość, że prędzej czy później obowiązek 
wdrożenia systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów 
kontroli nie ominie także i producentów pierwotnych. Obecnie, 
mimo braku obowiązku prawnego wielu rolników i hodowców 
zwierząt, zwłaszcza tych sprzedających swoje produkty wielkim 
koncernom spożywczym, system HACCP wdrożyło, bowiem ta-
ki wymóg przedstawił im odbiorca. Przepisy systemu HACCP 
są proste, elastyczne i uniwersalne, że wdrożenie go nawet na 
początkowym etapie uprawy roślin czy też hodowli zwierząt 
nie stanowi dużego problemu – o ile osoba, która wdraża sys-
tem jest odpowiednio przeszkolona oraz posiada wystarczającą 
wiedzę, nie tylko o samym systemie ale także, a może przede 
wszystkim o dziedzinie, w której system ma wdrożyć.

Księga HACCP dla gospodarstwa rolnego?

Powinna zawierać schematy od początku pozyskania nie-
przetworzonych produktów do ich wydania klientom. Dodatko-
wo analizę zagrożeń i wyznaczenie krytycznych punktów kon-
trolnych. W późniejszym etapie po wyznaczeniu CCP należy 
określić sposoby monitorowania tych punktów oraz korygowa-
nie – w razie gdyby jakaś nieprzyjemna sytuacja miała miejsce.

Cały stworzony przez producenta system ma pomóc a nie 
przeszkadzać, trzeba tylko podejść do systemu z otwartym 
umysłem i nastawieniem. Należy go stworzyć z głową, zwra-
cając szczególną uwagę na punkty problematyczne. 

Wytwórcy, przetwórcy czy dostawcy żywności są zobowiązani spełniać szczególnie wysokie wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa jej wprowadzania na rynki zbytu.

mgr Radosław Skudlarz 
Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

System HACCP w gospodarstwach rolnych
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Siedem zasad HACCP podczas wdrażania systemu

Na system bezpieczeństwa żywności HACCP składa się 
zbiór zasad, które określają jakie działania należy podjąć, aby 
wdrożyć, utrzymywać oraz dokumentować system w przed-
siębiorstwie. Nazywa się je „Siedem Zasad HACCP”, zasady 
to nic innego, jak lista kolejnych etapów, które należy zreali-
zować podczas wdrażania systemu bezpieczeństwa żywności 
w zakładzie obróbki żywności bez względu na rodzaj i wiel-
kość przedsiębiorstwa.

q Zasada 1. Analiza zagrożeń i środki zapobiegawcze
Analiza zagrożeń służy identyfikacji wszystkich szkodli-
wych czynników (biologicznych, chemicznych i fizycz-
nych), które mogą wystąpić na wszystkich etapach prze-
biegu produkcyjnego zaczynając od surowców kończąc na 
łańcuchu dystrybucji.

q Zasada 2. Określenie krytycznych punktów kontroli:
W wyniku przeprowadzonej analizy zagrożeń i określenia 
środków zapobiegawczych ustala się najważniejsze dla prze-
biegu produkcji miejsca, detale lub odcinki, w których środ-
ki zaradcze nie pomagają, czyli Krytyczne Punkty Kontro-
lne (CCP). Punkty te muszą być kontrolowane ze względu 
na ewentualność wystąpienia zbytniego ryzyka powodują-
cego nieakceptowalną jakość. 

q Zasada 3. Określenie parametrów i limitów krytycznych:
Ważne jest, aby CCP był ustalony w takim momencie pro-
cesu produkcyjnego, aby dało się opisać dla niego odpo-
wiednie parametry procesu, które w określonych warun-
kach są sprawdzane.

q Zasada 4. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowa-
nia CCP.
Ustalenie, w jaki sposób będą prowadzone zapisy z kon-
troli i kto to będzie nadzorował, w jaki sposób, jak często.

q Zasada 5. Działania korygujące.
Zasada mówi o potrzebie przewidzenia działań koniecznych 
do wykonania, jeżeli dojdzie do przekroczenia lub niedopeł-
nienia zadanych parametrów w CCP. Działania naprawcze 
powinny ustalać, co należy uczynić z produktem, linią pro-

dukcyjną, a także jak doprowadzić naruszone współczyn-
niki do właściwego poziomu.

q Zasada 6. Procedury weryfikacji.
Zakład jest zobowiązany ustalić procedury wewnętrznych 
kontroli, które za zadanie mają sprawdzić, czy założony oraz 
wdrożony system HACCP działa w sposób właściwy, czy 
przyjęte przesłanki są słuszne i czy zostały stosownie wy-
znaczone CCP oraz parametry do ich monitorowania. We-
ryfikacja systemu jest też konieczna przy wprowadzaniu ja-
kichkolwiek zmian w procesie produkcyjnym oraz przyję-
tych postępowaniach i procedurach (np. zmiana surowca, 
maszyny, personelu).

q Zasada 7. Dokumentacja i dokumentowanie systemu 
HACCP.
Czyli konieczność stworzenia, prowadzenia, przechowywa-
nia i archiwizowania dokumentacji systemu, każdy z etapów 
wprowadzania systemu powinien być w dokumentacji od-
powiednio odnotowany i przechowywany. Bardzo istotne 
jest też przechowywanie zapisów z rejestracji w CCP, wraz 
z opisem podjętych działań w przypadku niezgodności. Do-
kumentacja świadczy o rzeczywistym i prawidłowym funk-
cjonowaniu systemu HACCP, pozwala na jego kontrolę oso-
bom z zewnątrz zakładu – inspekcjom lub kontrahentom.

Wdrożenie i certyfikacja systemów zarządzania jakością 
z pewnością stanowi doskonałą reklamę dla każdej firmy dzia-
łającej na rynku spożywczym, również i w dziedzinie produk-
cji pierwotnej – świadczy bowiem o spełnieniu bardzo wyso-
kich wymagań, i to zarówno dotyczących bezpieczeństwa zdro-
wotnego produkowanych wyrobów, jak i wymagań higienicz-
nych, a także funkcjonowaniu przedsiębiorstwa według najlep-
szych reguł i wytycznych zawartych w określonych standar-
dach jakościowych.

Źródła:
- Wikipedia.org
- https://www.bhpex.pl/
- https://www.farmer.pl/
- https://wspomagamy.pl/haccp-dla-gospodarstwa-rolnego/
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w opowiadaniach mieszkańców

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

konkurs wspomnień

Termin nadsyłania prac konkursowych: 30 września 2021 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INNE:
n Naprawa pękniętych bloków silników spalinowych, płaszczy 

wodnych, dziur. Dojazd do klienta. Tel. 601 859 884.
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Adresy Zespołów Doradców:
 

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

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

n	DZIAŁDOWO,

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

tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

n	LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1,  
tel. (89) 767 23 10

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

n	NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d,  
tel. (56) 474 21 88

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

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

n	OLSZTYN 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2021 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 000 zł netto

   n  IV str. – 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

			n  format A4 – 800 zł netto

			n  format 1/2 A4 – 500 zł netto

			n  format 1/4 A4 – 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 – 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

			n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 500 zł netto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto 

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto

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

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

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 31 sierpnia 2021 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
1. Pojazd rolniczy
2. „Skóra” drzew
3. Kolega, kumpel
4. Kukurydziany szkodnik …prosowianka
5. Wielbłądowate z Ameryki Pd.
6. Niwa
7. Onuca
8. Nie kosa
9. W zimę zamiast kół
10. Część nogi konia
11. Uprawa na terenach podmokłych
12. Zakrzywiony nóż
13. „… w grze”
14. Chłodzi w upały
15. Wyżej od stratosfery
16. Pasza dla konia
17. Wije się jak…
18. Okupacyjny dokument
19. Nosidło
20. „… ante portas!”
21. Również księżyca
22. St. szer. w artylerii
23. Boleść, cierpienie
24. Na hasło
25. Uwaga (!) po czesku
26. Terenowy samochód
27. Uwiedziona przez Zeusa-byka
28. Dawniej silnik

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.



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



4-5 września 2021 r.
Olsztyn, ul. Jagiellońska 91

• maszyn i urządzeń do produkcji 
 rolniczej   

• nawozów i środków ochrony  
 roślin 

• zwierząt hodowlanych
• pasz i dodatków paszowych   
• budownictwa inwentarskiego   
• roślin i artykułów szkółkarskich  
 i ogrodniczych

• instalacji wykorzystujących  
 odnawialne źródła energii   

• żywności naturalnej  
 i rękodzielnictwa   

• instytucji i organizacji rolniczych 
 działających na rzecz rolnictwa  
 i obszarów wiejskich

W PROGRAMIE TARGÓW PREZENTACJA:

XXVII  Jesienne 
Targi Rolnicze

pod Honorowym Patronatem

Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Grzegorza Pudy

Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego

Artura Chojeckiego

Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Olsztynie
zaprasza na


