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

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

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

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

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z TWOIM DORADCĄ WMODR
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Straty w przechowywaniu ziemniaków
Około 90% wyprodukowanej masy ziemniaków jest przeznaczona 
do przechowywania. Właściwe przechowywanie minimalizuje straty 
powodowane przez ubytki naturalne i agrofagi oraz pozwala na za-
chowanie odpowiedniej jakości bulw.

Kiszone ziarno kukurydzy, jako komponent 
paszowy w żywieniu trzody chlewnej
Choć kukurydza jako roślina paszowa, znajduje największe zastoso-
wanie w żywieniu krów mlecznych, to jednak coraz częściej pojawia 
się również w dawkach pokarmowych dla trzody chlewnej. W żywieniu 
świń zastosowanie najczęściej znajduje ziarno kukurydzy.
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o doradztwie rolniczym

Jedną z płaszczyzn działal-
ności Ośrodka jest działal-
ność upowszechnieniowa, 
której celem jest wspieranie 
rolników i przedsiębiorców 
w podejmowanych przez 
nich wysiłkach na rzecz mo-
dernizacji posiadanych go-
spodarstw, poprzez udostęp-
nianie im informacji o inno-
wacjach i wiedzy niezbędnej 
do sprawnego ich wprowa-
dzania i użytkowania. Na-
stępowało to w mijającym 
roku na organizowanych 
przez Ośrodek Warmińsko-

-Mazurskich Dniach Pola, podczas targów i wystaw, a także 
poprzez specjalistyczne artykuły w miesięczniku „Bieżące In-
formacje”, broszury i ulotki autorstwa pracowników WMODR, 
czy też materiały audio-wizualne w postaci filmów publiko-
wanych na kanale Ośrodka w serwisie Youtube lub produko-
wanych we współpracy z TVP 3 Olsztyn.

Pośród wszystkich form działalności upowszechnieniowej, 
WMODR przykłada szczególną uwagę do demonstracji polo-
wych i pokazów. Ośrodek czynnie zaangażowany jest w two-
rzenie Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, do któ-
rej należy już 11 gospodarstw z naszego województwa. Go-
spodarstwa demonstracyjne są dla rolników miejscem zdoby-
wania wiedzy i doświadczenia, szczególnie cennym z uwagi 
na pokazywanie rozwiązań aktualnych i realnych. W gospo-
darstwie demonstracyjnym rolnicy mają możliwość poczynie-
nia obserwacji, porównania ze swoimi sposobami gospodaro-
wania, a także wymiany doświadczeń i zyskania przekona-
nia o możliwości stosowania nowych, lepszych od dotychcza-
sowych rozwiązań.

W gospodarstwach demonstracyjnych są przyjmowane gru-
py rolników dobierane wg zainteresowań, a działania demon-
stracyjne w nich prowadzone dotyczą specyfiki różnych rodza-
jów produkcji roślinnej i zwierzęcej, działalności pozarolniczej 
na wsi, wykorzystania nowoczesnych maszyn i urządzeń, sto-
sowania różnych zabiegów uprawowych, dostosowywania do 
gospodarowania w warunkach zmieniającego się klimatu, sto-
sowania się do przepisów wynikających z polityki rolnej kra-
jowej i Unii Europejskiej. Dedykowana strona internetowa Kra-
jowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych zapewnia możli-
wość wyszukiwania gospodarstw wg wielu kryteriów, komu-
nikowania się z doradcami i gospodarstwami.

Prowadzona przez Ośrodek działalność upowszechnieniowa 
wpływa m.in. na wzrost poziomu świadomości rolników zwią-

zanej z zastosowaniem innowacyjnych metod produkcji. Możli-
wością do zapoznania się z nowymi i innowacyjnymi rozwią-
zaniami w produkcji ekologicznej jest uczestnictwo w realizo-
wanej przez WMODR operacji pn. „Wsparcie dla projektów de-
monstracyjnych i działań informacyjnych”. W ramach operacji 
realizowanej na terenie całego kraju, w konsorcjum z 23 part-
nerami i 3 jednostkami naukowymi, upowszechnimy wśród 
rolników dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania stosowa-
ne w ekologicznym systemie produkcji żywności, zachęcając 
jej uczestników do przejścia na system rolnictwa ekologiczne-
go (roślinnego i/lub zwierzęcego). 

Uczestnikami demonstracji, jako ostateczni odbiorcy, mo-
gą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, 
osoby zatrudnione w rolnictwie, wnioskodawca lub benefi-
cjent operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach 
poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodar-
czej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-
2020. Warto przy tym zaznaczyć, że udział w operacji jest nie-
odpłatny – jej uczestnicy mają zagwarantowane wyżywienie, 
transport oraz noclegi.

W ramach operacji planujemy założenie 22 obiektów demon-
stracyjnych w gospodarstwach już prowadzonych w systemie 
rolnictwa ekologicznego (roślinnego lub zwierzęcego) i dalsze 
prowadzenie w tych obiektach działalności zgodnie z instruk-
cją, poprzez wydzielenie części gospodarstwa i przygotowa-
nie jej do demonstracji dla uczestników operacji. W demon-
stracjach przeprowadzanych przez WMODR weźmie udział 
700 uczestników, z czego 212 na szkoleniach wyjazdowych do 
obiektów demonstracyjnych położonych poza terenem woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Z uczestnikami operacji 
spotykać będziemy się także na 3 seminariach wojewódzkich, 
w których udział weźmie 150 osób.

Na terenie całego kraju powstanie 235 obiektów demon-
stracyjnych, w celu przeprowadzenia demonstracji dla 8 773 
uczestników. Operacja będzie objęta wsparciem merytorycz-
nym przez 60 opiekunów naukowych i 320 doradców podczas 
prac naukowych i przeprowadzanych demonstracji. Mam na-
dzieję, że spędzony z nami czas i wiedza zdobyta podczas spo-
tkań wspomoże Państwa w podejmowaniu racjonalnych decy-
zji, skutkiem czego będzie wzmocnienie efektywności produk-
cji Państwa gospodarstw rolnych i ich konkurencyjności ryn-
kowej, a także powstawanie nowych gospodarstw ekologicz-
nych na terenie Warmii i Mazur. 

Gorąco zachęcam Państwa do udziału w organizowanych 
przez WMODR szkoleniach wyjazdowych do gospodarstw 
demonstracyjnych oraz do śledzenia strony internetowej i fan-
page Ośrodka w serwisie Facebook, gdzie znajdą Państwo za-
wsze najbardziej aktualne informacje dotyczące podejmowa-
nych przez nas działań.

Podstawowym zadaniem WMODR jest doradztwo technologiczne, które promuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
w technologiach uprawowych, w żywieniu i chowie zwierząt, technice rolniczej, przetwórstwie i sprzedaży detalicznej 
w gospodarstwie. To dzięki działaniom podejmowanym m.in. przez Ośrodek następuje wzrost poziomu dochodów 
rolniczych gospodarstw rolnych Warmii, Mazur i Powiśla oraz podnoszenie ich konkurencyjności rynkowej.

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

Demonstracje kluczem do rozwoju
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z życia WMODR

|Zapraszamy do udziału w spotkaniach 
seminaryjnych organizowanych przez 
WMODR:

q 8 listopada seminarium pn. „Bezpieczeń-
stwo białkowe kraju w oparciu o rośli-
ny bobowate”, siedziba WMODR w Olsz-
tynie, organizator: Agnieszka Wiśniew-
ska, tel. 665 920 379.

q 9 listopada seminarium pn. „Rolnictwo precyzyjne w teo-
rii i praktyce”, Wiejskie Centrum Inicjatyw w Giżach, or-
ganizator: Piotr Michniewicz, tel. 695 550 979.

q 22 listopada warsztaty pn. „Gospodarka nawozowa jako 
kluczowy element ochrony środowiska i poprawy jako-
ści wód”, siedziba WMODR w Olsztynie, organizator: dr 
Paweł Urbanowicz, tel. 665 895 606.

q 24 listopada seminarium pn. „Odbudowa i utrzymanie ży-
zności gleb”, siedziba WMODR w Olsztynie, organizator: 
Monika Szóstek, tel. 723 991 250.

q 29 listopada seminarium pn. „Pozażywnościowe wyko-
rzystanie surowców i produktów rolniczych”, siedziba 
WMODR w Olsztynie, organizator: Joanna Bendyk, tel. 695 
550 952.

q 30 listopada webinarium pn. „Szlakiem dziedzictwa kultu-
rowego regionu w kierunku innowacji”, organizator: Ma-
ria Kapuścińska, tel. 665 892 311.

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

w aplikacji na telefony komórkowe „ODR Olsztyn”. Informacje 
o planowanych szkoleniach i pokazach można uzyskać u każ-
dego doradcy gminnego. Ośrodek proponuje szkolenia o tema-
tyce dotyczącej, m.in.: integrowanej ochrony roślin, rolnictwa 
ekologicznego, żywienia bydła mlecznego, bieżących informa-
cji o działaniach PROW na lata 2014-2020, środkach wsparcia 
produkcji rolnej ujętych w Planie Strategicznym WPR na lata 
2023-2027, rachunkowości rolnej, sprzedaży bezpośredniej, rol-
niczego handlu detalicznego.

n Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych
Sieć utworzona została przez Centrum Doradztwa Rolni-

czego w Brwinowie, w ścisłej współpracy z 16 wojewódzkimi 
ośrodkami doradztwa rolniczego. Gospodarstwa 
demonstracyjne, od lat, są dla rolników miejscem 
zdobywania wiedzy i doświadczenia, szczególnie 
cennym z uwagi na pokazywanie rozwiązań aktu-
alnych i realnych. W gospodarstwie demonstracyj-
nym rolnicy mają możliwość poczynienia obserwa-
cji, porównania ze swoimi sposobami gospodaro-
wania, a także wymiany doświadczeń. Tworzona 
aktualnie strona internetowa – www.gospodarstwade-
monstracyjne.cdr.gov.pl – stanowić będzie wykaz go-
spodarstw wraz z ich charakterystyką. Taka baza 
ułatwi kontakty oraz pozwoli jednostkom doradz-
twa rolniczego realizować zadania upowszechnie-
niowe, szkoleniowe i informacyjne w sposób syner-

giczny. Koordynatorem sieci na województwo warmińsko-ma-
zurskie jest dr Rodian Pawłowski, tel. 695 550 460. Zaprasza-
my właścicieli gospodarstw zainteresowanych udziałem w sie-
ci do współpracy.

|WMODR realizuje operację doradczą w ramach poddziała-
nia 1.2 PROW „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych 
i działań informacyjnych”
Jednostki doradztwa rolniczego oraz instytuty naukowe 

z całej Polski realizują operację, której celem jest upowszech-
nienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych 
rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji 
żywności. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez 
założenie obiektów demonstracyjnych oraz przeprowadzenie 
cyklu szkoleń praktycznych dla zorganizowanych grup tema-
tycznych. Na terenie całego kraju powstanie 235 obiektów de-
monstracyjnych, które odwiedzi (kilkukrotnie) 8 773 odbiorców 
ostatecznych szkoleń praktycznych. Nad poprawnością mery-
toryczną prowadzenia obiektów demonstracyjnych czuwać bę-
dzie 60 opiekunów naukowych oraz 320 doradców rolniczych. 
Operacja realizowana będzie w terminie czerwiec 2022 r. – gru-
dzień 2024 r. Specjalista koordynujący operację: Monika Szó-
stek, tel. 723 991 250.

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 ro-
li lokalnych społeczności w rozwiązywaniu problemów doty-
czących planowania inwestycji i zarządzania wodą oraz zacie-
śnienie współpracy wszystkich podmiotów działających, za-
równo na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym w zakresie ra-
cjonalnego gospodarowania wodą ze szczególnym uwzględ-
nieniem potrzeb obszarów wiejskich i rolnictwa. Pierwsze, pi-
lotażowe, partnerstwo powstało w 2020 roku na terenie po-
wiatu braniewskiego. W roku 2021 partnerstwa zawiązały się 
w 9 powiatach naszego województwa. W tym roku powsta-
ły w kolejnych 9 powiatach. Więcej informacji można uzyskać 
u wojewódzkiego koordynatora LPW dr. Pawła Urbanowicza, 
tel. 665 895 606.

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Gwarancja stałej ceny na obecnym poziomie dotyczy do 2 
MWh zużycia rocznego w przypadku gospodarstwa domo-
wego. Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej doty-
czyć będzie natomiast gospodarstw, w którym są osoby nie-
pełnosprawnością, i wyniesie on 2,6 
MWh. Z kolei w przypadku rodzin 
3+, czyli posiadających Kartę Dużej 
Rodziny oraz rolników, limit ten zo-
stał określony na poziomie 3 MWh.

Aby chronić odbiorców prą-
du, wprowadzony zostanie rów-
nież mechanizm maksymalnej ce-
ny na energię elektryczną do roz-
liczeń z odbiorcami uprawniony-
mi przez sprzedawców energii, nie 
wyższej niż 693 zł za MWh dla go-
spodarstw domowych oraz 785 zł 
za MWh dla pozostałych uprawnio-
nych odbiorców.

Wsparcie obejmie indywidu-
alnych odbiorców, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, a także m.in.: sa-
morządy, szkoły, przedszkola, szpi-
tale, OSP, związki wyznaniowe, do-
my pomocy społecznej czy nocle-
gownie. 

Gospodarstwa domowe, które 
zużywają energię elektryczną do 
ogrzewania – w tym wykorzystują 
pompy ciepła – będą mogły liczyć 
na specjalny dodatek elektryczny 
w wysokości nawet do 1500 zł. Wa-
runkiem otrzymania dodatku bę-
dzie uzyskanie wpisu lub zgłosze-
nie źródła ogrzewania do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków.

Premiowane będzie również 
oszczędzanie energii. Te gospodar-
stwa, które w 2023 r. zużyją nie wię-
cej niż 90% energii z 2022 r., w 2024 
r. otrzymają specjalny upust wyso-
kości 10% całkowitych kosztów zu-
życia energii elektrycznej w 2023 r.

Wzrost cen energii elektrycz-
nej w Polsce spowodowany jest 
przede wszystkim agresją Rosji na 
Ukrainę. Rozpoczęta wojna, dzia-

łania rosyjskiego Gazpromu, ale także spekulacje na ryn-
ku unijnych uprawnień do emisji CO2 negatywnie wpływa-
ją na wysokość i nieprzewidywalność cen surowców ener-
getycznych.

Rząd odpowiada na kryzys energetyczny
W obliczu światowego kryzysu energetycznego rząd wdraża kolejną Tarczę Solidarnościową. To konkretne rozwiąza-
nia i odczuwalna pomoc. Od 1 stycznia 2023 r. cena energii elektrycznej w Polsce zostanie zamrożona. Dzięki tym 
działaniom podwyżki nie dotkną większości polskich rodzin.

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
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Płatności bezpośrednie wkrótce na kontach
17 października 2022 ruszyła wypłata zaliczek przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

27 czerwca 2022 r. był ostatni dniem, w któ-
rym można było ubiegać się o przyzna-
nie płatności bezpośrednich i obszarowych 
z PROW za 2022 rok. Wnioski można było 
składać tylko przez Internet od 15 marca 
br. W tym czasie dokumenty o przyznanie 
płatności bezpośrednich w województwie 
warmińsko-mazurskim złożyło ponad 42 

tys. rolników. W ramach płatności obszarowych PROW łącznie 
wpłynęło prawie 39,8 tys. wniosków (ONW – 27 784, Program 
rolno-środowiskowo-klimatyczny – 7501, Rolnictwo ekologicz-
ne – 3437 i Zalesienie gruntów – 1066). W złożonych w Agencji 
dokumentach ponad 6,6 tys. rolników zadeklarowało, że będzie 
utrzymywać zwierzęta w podwyższonym dobrostanie ubiega-
jąc się o płatności dobrostanowe.

Każdy kto złożył wniosek do 31 maja 2022 r. może liczyć na 
otrzymanie dopłat w pełnej wysokości, natomiast kto nie zdą-
żył tego zrobić do 31 maja, będzie miał obniżone należne płat-
ności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Wnioski 
złożone po 27 czerwca nie są rozpatrywane.

Trudności, jakich doświadczają rolnicy, poprzez pogorszenie 
zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań, w szczegól-
ności ze względu na występujący w dalszym ciągu w 2022 ro-
ku kryzys związany z pandemią COVID-19, dodatkowo zwięk-
szony przez konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a tak-
że w związku z wystąpieniem suszy, stanowiły przesłankę do 
wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich jak i płat-
ności obszarowych PROW za rok 2022. 

Od dnia 17 października 2022 r., czyli w najwcześniej-
szym możliwym terminie wynikającym z przepisów unij-
nych (dzień 16 października przypada w niedzielę) Agen-
cja rozpoczęła realizację zaliczek. W ramach obowiązują-
cego obecnie w Polsce systemu dopłat, Agencja realizu-
je wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich już 
po raz siódmy i po raz czwarty zaliczek na poczet płatno-
ści obszarowych PROW. Zaliczki będą wypłacane systema-
tycznie w miarę dostępności środków na ten cel w budże-
cie środków europejskich i budżecie państwa do 30 listo-
pada. Od 1 grudnia Agencja rozpocznie realizację płatno-
ści końcowych i na ich realizację ma czas do końca czerw-
ca kolejnego roku.

Zaliczki są wypłacane na najwyższym dopuszczonym 
w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpo-
średnich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszaro-
wych PROW – 85 proc. Zaliczki dotyczą wszystkich płatności 
bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego. W przy-
padku PROW zaliczki będą wypłacane dla działań w ramach 
Programu dotyczącego lat 2014-2020 i chodzi o:

q Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych,
q Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne;
q Rolnictwo ekologiczne;
q Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub 

innymi szczególnymi ograniczeniami;

Wypłata zaliczek będzie realizowana również w ramach 
wieloletnich zobowiązań w ramach działania PROW 2007–
2013 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów in-
nych niż rolne.

Przy kalkulacji kwoty zaliczek w ramach płatności bezpo-
średnich jest brana pod uwagę powierzchnia gruntów albo 
liczba zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administra-
cyjnych oraz – w przypadku wytypowanych gospodarstw – 
również kontroli na miejscu, jako spełniające warunki do przy-
znania danej płatności. Zaliczki na poczet działań i podziałań 
PROW są natomiast wypłacane po przeprowadzeniu kontroli 
administracyjnych, bez konieczności uwzględnienia wyników 
kontroli na miejscu. Wymóg przeprowadzenia i zakończenia 
kontroli wynika z przepisów unijnych.

Wszelkie środki, w tym również te w formie zaliczek, prze-
kazywane są rolnikom wyłącznie na konta bankowe oraz ra-
chunki prowadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościo-
wo-kredytowych, które zostały wskazane we wniosku o wpis 
do ewidencji producentów składanym do ARiMR. Dlatego tak 
bardzo ważne jest aby rolnicy upewnili się, że ARiMR posia-
da ich aktualny numer rachunku bankowego. W celu aktuali-
zacji numeru rachunku należy zgłosić się do biura powiatowe-
go, gdzie należy zgłosić taką zmianę.

Jak podaje ministerstwo całkowita pula środków na płatności 
bezpośrednie i przejściowe wsparcie krajowe za 2022 r. wynosi 
ok. 16,96 mld zł (o ok. 1,32 mld zł więcej niż w 2021 r.). Stawki 
dopłat bezpośrednich do hektara będą wyższe niż przed rokiem 
co wynika z wyższego od ubiegłorocznego kursu euro ogłasza-
nego przez Europejski Bank Centralny na dzień 30 września. 

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności w ra-
mach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r. do 31 ma-
ja mogli ubiegać się również o dofinasowanie do zakupu na-
wozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno na-
wozowe zawierające magnez nabytych między 1 września 2021 
r. a 15 maja 2022 r. W skali kraju do otrzymania wsparcia za-
kwalifikowano ponad 418 tys. rolników, a przyznana im kwo-
ta pomocy wynosi 2,62 mld zł. W woj. warmińsko-mazurskim 
wnioski o to dofinasowanie złożyło ponad 12 tys. producentów 
rolnych, a przyznana im kwota pomocy wynosi ponad 121,72 
mln zł. Agencja dokłada wszelkich starań, by środki trafiły do 
rolników jak najszybciej. Do 6 października środki trafiły na 
konta ponad 95%, którym została przyznana pomoc.
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„Bitwa Regionów” cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego tegoroczna formuła konkursu została poszerzona 
o eliminacje na poziomie powiatów, aby wszystkie Koła miały okazję zaprezentować swoje umiejętności kulinarne.

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

VII edycja Konkursu Kulinarnego dla
Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”

Organizatorami konkursu są Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs dedy-
kowany jest wszystkim kołom gospodyń 
wiejskich oraz stowarzyszeniom skupia-
jącym kobiety z terenów wiejskich, któ-
rych celami statutowymi są m.in. promo-
cja i pielęgnowanie lokalnych tradycji ku-

linarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i spo-
łeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szcze-
gólności kultury lokalnej i regionalnej, upowszechnianie i roz-
wój form współdziałania oraz gospodarowania i racjonalnych 
metod prowadzenia gospodarstw domowych.

Do pierwszego etapu zgłosiło się blisko 3200 Kół Gospo-
dyń Wiejskich i stowarzyszeń z całej Polski. Zaplanowano łącz-
nie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich 
i ogólnopolski finał. Podczas eliminacji powiatowych, woje-
wódzkich i finału ogólnopolskiego KGW zaprezentują zgłoszo-
ne potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kry-
teriów wskazanych w regulaminie.

W województwie warmińsko-mazurskim 118 drużyn, w tym 
111 KGW i 7 stowarzyszeń, stanęło w szranki o najlepszą re-
gionalną potrawę podczas 10 powiatowych pikników z PRO-
DUKTEM POLSKIM.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 10 Kół, które zosta-
ły najwyżej ocenione przez Komisje Konkursowe podczas da-
nego wydarzenia powiatowego:
n Koło Gospodyń Wiejskich w Mszanowie – Zupa grzybowa 

z Mszanowa (powiat nowomiejski)
n Koło Gospodyń Wiejskich 

w Nowym Monasterzysku 
– Baba ziemniaczana z so-
sem grzybowym (powiat el-
bląski)

n Koło Gospodyń Wiejskich 
w Juchnajciach – Kartacze 
z gęsiną w rosole z gęsiny 
(powiat gołdapski)

n Koło Gospodyń Wiejskich 
w Miłkach – Zupa Wędka-
rza (powiat giżycki)

n Koło Gospodyń Wiejskich 
w Bartołtach Wielkich – Wę-
gorz w sosie koperkowym 
(powiat olsztyński) 

n Koło Gospodyń Wiejskich 
w Bałoszycach – Karmuszka 
z chlebkiem (powiat iław-
ski) 

n Koło Gospodyń Wiejskich „Makówka” Piecki – Farszynki 
mazurskie (powiat mrągowski) 

n Koło Gospodyń Wiejskich w Pietrzwałdzie – Mazurska zu-
pa klopsowa (powiat ostródzki) 

n Koło Gospodyń Wiejskich w Liskach – Gęsi pipek (powiat 
piski)

n Koło Gospodyń Wiejskich „Róże z Niedźwiedzkich” – Żu-
rek biały po mazursku (powiat olecki)
Półfinał wojewódzki odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształce-

nia Rolniczego w Dobrocinie.

Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców:
q I miejsce – KGW w Pietrzwałdzie
q II miejsce – KGW w Juchnajciach
q III miejsce – KGW w Nowym Monasterzysku
q Wyróżnienie zdobyło KGW w Bartołtach Wielkich

Koło Gospodyń Wiejskich w Pietrzwałdzie będzie reprezentować 
województwo warmińsko-mazurskie w Finale Ogólnopolskim. 

W Finale Ogólnopolskim 16 Kół reprezentujących dane wo-
jewództwo będzie rywalizować o wysokie nagrody:
q I miejsce nagroda pieniężna o wartości 25 000 zł oraz 

nagroda dodatkowa w formie wyjazdu dla 5 członków 
KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze odbywają-
ce się na terenie Unii Europejskiej w 2023 r., na których 
swoje stoisko będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa,

q II miejsce nagroda pieniężna o wartości 15 000 zł,
q III miejsce nagroda pieniężna o wartości 10 000 zł.

Miejsce oraz termin Finału Ogólnopolskiego zostanie podany do 
publicznej wiadomości do 18 grudnia 2022 r.
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z życia KRUS

Z tęsknoty za niepowtarzalnymi smakami dzieciństwa, z sentymentu do tradycji, kuchni regionalnej i rodzimego 
folkloru oraz chęci promowania polskiej żywności zrodziła się idea konkursu kulinarnego „BITWA REGIONÓW”.

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

Smacznie, zdrowo i po polsku…
KRUS podczas „BITWY REGIONÓW”

„BITWA REGIONÓW” to konkurs kuli-
narny dedykowany kołom gospodyń wiej-
skich, ich związkom oraz stowarzyszeniom 
skupiającym kobiety z terenów wiejskich, 
których celem statutowym działania jest 
m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych 
tradycji kulinarnych oraz rozwój kultury 
ludowej.

Organizatorami kulinarnych zmagań są Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
przy współpracy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz War-
mińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W województwie warmińsko-mazurskim zorganizowano 10 
powiatowych Pikników z PRODUKTEM POLSKIM, podczas 
których mogliśmy obserwować rywalizację uczestników kon-
kursu kulinarnego. Do eliminacji na najniższym szczeblu zgło-
siły się 123 koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia. 

22 października 2022 r. w Dobrocinie odbyły się eliminacje 
wojewódzkie konkursu kulinarnego. O tytuł najlepszej potra-
wy regionalnej walczyło 10 kół gospodyń wiejskich, wyłonio-
nych wcześniej w eliminacjach powiatowych. Podczas panelu 
dyskusyjnego Pan Henryk Żuchowski, Dyrektor Oddziału Re-
gionalnego KRUS w Olsztynie, przedstawił korzystne dla rolni-
ków zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

W wydarzeniach tych aktywnie uczestniczył KRUS. W trak-
cie zmagań kół gospodyń wiejskich na szczeblu powiatowym 
i wojewódzkim Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie zor-
ganizował stoiska informacyjno-prewencyjne. Dla odwiedzają-
cych punkty Kasy w poszczególnych powiatach przygotowano 
konkursy wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym. Sto-
iska KRUS odwiedziło ponad 350 rolników i osób związanych 
ze środowiskiem wiejskim, a w konkursach wzięło udział 120 
osób – rolników, domowników i członków ich rodzin. W punk-
tach pracownicy Kasy udzielali informacji z zakresu działalno-
ści Kasy, bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, ochro-
ny życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym, świadczeń, ubez-
pieczeń rolników oraz rehabilitacji leczniczej organizowanej 
przez KRUS.

Źródło:
- dane zgromadzone przez OR KRUS w Olsztynie
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– Panie marszałku, samorząd województwa 
zamknął negocjacje w Brukseli 24 paździer-
nika. Szybko poszło? 

– Ależ skąd! Proces konstruowania i uzgad-
niania programu regionalnego na lata 2021-2027 
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur trwał 
ponad dwa lata. Nic dziwnego, ponieważ pula 
funduszy europejskich w tej perspektywie finan-

sowej dla naszego regionu jest historycznie najwyższa i wynosi bli-
sko 1,8 mld euro. Pamiętajmy, że punktem wyjścia była propozycja 
o 500 mln euro niższa…

– A te ostatnie rozmowy? 
– Niemal nie wstawaliśmy od stołu przez ponad 7 godzin, ale 

opłaciło się. Spotkanie w Brukseli pozwoliło przybliżyć kierownic-
twu Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej z Ko-
misji Europejskiej specyfikę Warmii i Mazur, omówić wyzwania, 
przed jakimi stoi województwo, i strategiczne inwestycje na naj-
bliższe lata. Co najważniejsze – przyniosły pozytywne dla regio-
nu rozstrzygnięcia. 

– Z czego jest pan najbardziej zadowolony? 
– Przede wszystkim z tego, że KE przystała na wnioskowaną 

przez nas pulę środków na drogi, która uzupełniona wydatkami na 
transport publiczny, tabor, ścieżki rowerowe i bezpieczeństwo wynie-
sie ponad 385 mln euro. Mimo ogromnych środków przeznaczanych 
co roku na drogi, słaba dostępność komunikacyjna to nadal nasz du-
ży problem. W tym obszarze zawiera się także wywalczony projekt 
ul. Nowobałtyckiej.

– W programie są też inne przedsięwzięcia komunikacyjne.
– Tak, mamy zgodę na sfinansowanie projektu zwiększającego bez-

pieczeństwo w ruchu lotniczym w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazu-
ry, który będzie miał wpływ na bezpiecz-
ną awiację tej części Europy. Jest też zielo-
ne światło i możliwość finansowania dzia-
łań na szlakach wodnych mających na ce-
lu poprawę bezpieczeństwa użytkowni-
ków, utrzymanie dobrego stanu wody oraz 
wzmocnienie brzegów systemu wodnego 
kanału Elbląskiego i Wielkich Jezior Ma-
zurskich. Uzgodniono również możliwość 
urządzania i zagospodarowania terenów 
bezpośrednio wokół jezior i łączących je 
kanałów, rzek i Zalewu Wiślanego. Łącz-
nie na prace na kanale i jeziorach zapla-
nowano dofinansowanie w wysokości bli-
sko 112 mln euro.

– Co z wyludniającym się pasem 
przygranicznym?

– Nie na wszystkie procesy społeczne 
czy demograficzne mamy wpływ, ale mo-

żemy pobudzać gospodarkę. Komisja Europejska zapewniła preferen-
cyjną formę finansowania projektów dla firm prowadzących działal-
ność w powiatach znajdujących się na ponad 208-kilometrowej gra-
nicy województwa, a więc i Unii Europejskiej, z Federacją Rosyjską.

– To takie najważniejsze, „najtwardsze” nasze potrzeby, ale 
przy planowaniu rozwoju i wobec nowych wyzwań społecz-
nych nie można zapomnieć o zdrowiu, bezpieczeństwie i do-
brobycie mieszkańców. 

– Absolutnie jesteśmy tego świadomi, podobnie jak nasi europej-
scy partnerzy. Mamy zgodę na sfinansowanie budowy Północnego 
Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce. Zaplanowane środki na 
ten projekt to ok. 12,9 mln euro. Łącznie w obszarze zdrowia prze-
znaczyliśmy ponad 50 mln euro. Mamy też zgodę na kontynuowa-
nie rozwoju funkcji uzdrowiskowej w regionie oraz środki na przy-
jęte przez zarząd województwa projekty strategiczne, takie jak szla-
ki kulturowe, w tym Szlak Kopernikowski wraz z Europejskim Cen-
trum Copernicus we Fromborku, kolejne pętle rowerowe. Na kultu-
rę i turystykę zapisaliśmy 104 mln euro. Duży nacisk kładziemy 
również na szeroko pojętą gospodarkę, gdzie przeznaczyliśmy blisko 
ćwierć miliarda euro.

– Co z wielkim projektem dla portu w Elblągu? 
– Środki na inwestycje w porcie w Elblągu oczywiście zapisali-

śmy w projekcie naszego programu, jako niezbędny element rozwoju 
jego funkcji po budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiśla-
ną. Jednak już na etapie rozmów z Ministerstwem Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej dowiedzieliśmy się, że z tym będzie problem. Komi-
sja Europejska ma zastrzeżenia, że wcześniejsze centralne inwestycje 
na tym obszarze nie spełniły wszystkich wymogów środowiskowych, 
ale furtka do powrotu rozmów na ten temat jest ciągle otwarta i bę-
dziemy z niej korzystać. Nadal wierzę w możliwość poważnych in-
westycji, których ten port wymaga.

– Wracamy z Brukseli z poczuciem sukcesu. Gdyby nie wątpliwości Komisji Europejskiej co do portu w Elblągu, 
uznałbym ten sukces za stuprocentowy – o wynikach rozmów w Brukseli w sprawie olbrzymich pieniędzy dla War-
mii, Mazur i Powiśla rozmawiamy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Udany finał negocjacji
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Przygotowanie ziarna do siewu
Jesień to czas, w którym bardzo często rolnicy podejmują decyzję o przyszłej strukturze zasiewów w gospodarstwie 
i wykorzystaniu materiału siewnego roślin uprawnych. Rosnące koszty produkcji wymuszają na wielu z nich korzystanie 
z własnego ziarna do siewu. Warto przeanalizować ten temat, tak aby zabieg ten przeprowadzić prawidłowo oraz omówić 
jego mocne i słabe strony.

mgr inż. Szymon Krysiuk 
Doradca w Zespole Doradców w Bartoszycach

Kwalifikowany materiał siewny pozwala 
nabyć gotowe do siewu nasiona wybranych 
odmian, lecz wiąże się to ze sporym wydat-
kiem. Postęp hodowlany wprowadza co ro-
ku na rynek nowe odmiany i chcąc je wpro-
wadzać do własnych zasiewów nieunik-
niony jest zakup kwalifikatu. Jednak jeśli 
uprawialiśmy odmianę, która spełnia nasze 

oczekiwania i doskonale sprawdziła się w naszych warunkach 
glebowo-klimatycznych, dobrze plonowała i charakteryzowa-
ła się wysoką jakością ziarna, a tym samym chcielibyśmy nie-
co zaoszczędzić możemy wykorzystać własne ziarno do siewu.

Ziarno zebrane z po-
la i odpowiednio przecho-
wywane może być z powo-
dzeniem wykorzystane ja-
ko materiał siewny w ko-
lejnym sezonie wegetacyj-
nym pod warunkiem, że 
będziemy trzymać się pew-
nych zasad. Pierwszą rze-
czą, którą bezwzględnie na-
leży przeprowadzić jest do-
kładne wyczyszczenie ziar-
na, które ma zostać naszym 
materiałem siewnym. Zbiór 
kombajnem, nawet bardzo 

dokładny może nie być wystarczający aby uzyskać czyste ziar-
no do siewu. Poprzez zastosowanie separatorów do zboża po-
zbywamy się plew, uszkodzonego czy schorowanego ziarna, 
szkodników, nasion uciążliwych chwastów oraz innych zanie-
czyszczeń mogących negatywnie wpłynąć na jakość naszego 
materiału lub nawet uszkodzić elementy robocze siewnika. Do 
czyszczenia możemy wykorzystać urządzenia mniej lub bar-
dziej profesjonalne jak separatory aerodynamiczne, sitowe lub 
łączące obie zasady oddzielania zanieczyszczeń.

Czysty materiał pozwala 
na lepsze pokrycie nasion 
zaprawą, co jest kolejnym 
kluczowym elementem do 
przygotowania materiału 
siewnego. Świadomość ce-
lu i korzyści ze stosowa-
nia zaprawionego materia-
łu siewnego jest już na ty-
le duża, że działanie te sta-
ło się już praktycznie stan-
dardem. Zaprawianie na-
sion można uznać za pierw-
szy zbieg dbający o zdro-

wotność roślin w sezonie wegetacyjnym. Aby uzyskać mate-
riał siewny wolny od sprawców chorób grzybowych takich jak 
zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia pyląca, śnieć cuchnąca, 
fuzariozy czy septoriozy liści należy odpowiednio dobrać za-
prawę nasienną i ją precyzyjnie zaaplikować. Dobrze przepro-
wadzony zabieg zapewnia ochronę fungicydową przez okres 
kilku tygodni, a nawet na całą wegetację jesienną, zmniejszając 
tym samym wczesną presję chorób podczas wznowienia we-
getacji. Metod zaprawiania jest wiele, jednak najskuteczniejszą 
jest zastosowanie profesjonalnej zaprawiarki do zapraw płyn-
nych. Zaprawy płynne zdecydowanie górują nad zaprawa-
mi pylistymi pod względem równomierności pokrycia nasion 
oraz bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, gdyż przy zaprawia-
niu nie jest generowany szkodliwy pył. Wśród zapraw na ryn-
ku jest w czym wybierać. Mamy do dyspozycji szereg substan-
cji chemicznych należących do różnych grup. Najpopularniejsze 
substancje to tebukonazol, protikonazol, tritikonazol, fludiok-
sonil, fluksapyroksad, fluoksastrobina, sedaksan. Najskutecz-
niejsze działanie wykazują preparaty łączące substancje z róż-
nych grup chemicznych. Przy wyborze zaprawy warto zwró-
cić uwagę na jej skuteczność pokrycia ziarna, gdyż od tego za-
leży zabezpieczenie materiału siewnego przed chorobami. Co-
raz częściej możemy też spotkać materiał zaprawiany dodatko-
wo nawozami nasiennymi. Są to mieszaniny makro i mikro-
elementów uzupełnione o substancje stymulujące wzrost kieł-
kujących nasion. Mogą one być szczególnie przydatne w wa-
runkach stresowych gdy siewki nie posiadają jeszcze wystar-
czająco rozwiniętego systemu korzeniowego aby pobierać sub-
stancje odżywcze z gleby. Przy korzystaniu z urządzeń do za-
prawiana zbóż należy pamiętać o obowiązku przeprowadza-
nia okresowych badań sprawności technicznej, atestacje zapra-
wiarek przeprowadzamy raz na 5 lat.

Ostatni etap to właściwe zabezpieczenie materiału siew-
nego przed dostępem niekorzystnych warunków atmosfe-

rycznych i zwierząt. Mate-
riał powinien być przecho-
wywany w czystych wor-
kach, najlepiej zawiązanych 
aby nie dopuścić do niego 
zwierząt czy szkodników. 
Worki zawsze składujemy 
w miejscach zadaszonych, 
wolnych od wilgoci, najle-
piej przewiewnych. Tak za-
bezpieczony materiał siew-
ny z powodzeniem może 
być przechowywany nawet 
kilka miesięcy, zachowując 
przy tym wysoką zdolność 
kiełkowania.
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Poprawa jakości gle-
by i potrzeba odbu-
dowy materii orga-
nicznej będzie re-
alizowana poprzez 
obowiązek posiada-
nia w strukturze za-
siewów zwiększonej 

powierzchni upraw roślin mających po-
zytywny wpływ na bilans glebowej ma-
terii organicznej. Zawartość próchnicy 
jest podstawowym wskaźnikiem żyzno-
ści gleby, stabilizuje on strukturę gleby, 
zmniejsza podatność gleby na zagęszcze-
nie oraz erozję wodną i wietrzną. 

Konieczność zwiększenia udziału róż-
nych upraw w gospodarstwie przyczy-
ni się również do ochrony różnorodno-
ści biologicznej. Praktyka „Zróżnicowa-
na struktura upraw” przyczyni się tak-
że do ograniczania monokultur na grun-
tach ornych poprzez wymóg zapewnienia 
co najmniej 3 upraw o określonej struk-
turze. Jednak nie jest to wyborem dobro-
wolnym, lecz musi mieścić się w określo-
nych parametrach. Warunek ten to upra-
wa co najmniej 3 różnych upraw na grun-
tach ornych w gospodarstwie, przy czym: 

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

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

n udział łącznie zbóż i rzepaku w struk-
turze zasiewów nie przekracza 65%, 
oraz

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

Pamiętajmy również o bardzo waż-
nej kwestii: gospodarstwa powyżej 10 ha 
gruntów ornych zobowiązane są do pro-
wadzenia co najmniej 3 różnych upraw-
na gruntach ornych, przy czym upra-
wa główna nie może zajmować więcej 
niż 65% gruntów ornych, a dwie upra-
wy główne łącznie nie mogą zajmować 
więcej niż 90% gruntów ornych (wyłą-
cza się gospodarstwa, które mają powy-
żej 75% TUZ lub uprawy traw i innych 
roślin pastewnych). 

Definicja uprawy do celu ekoschema-
tu – za odrębną uprawę uznaje się:
n rodzaj w klasyfikacji botanicznej 

upraw;
n pszenicę orkisz;
n formę ozimą i jarą tego samego rodzaju;
n gatunek z rodzaju kapustowatych, 

psiankowatych i dyniowatych;
n grunt ugorowany;
n trawę lub inne pastewne rośliny zielne.

Przykład: mamy gospodarstwo 16 ha, 
z czego 10 ha to grunty orne. Obowią-
zuje nas uprawa co najmniej 3 różnych 
upraw. Możemy uprawiać nie więcej niż 
6,5 ha zbóż i rzepaku; nie więcej niż 3 
ha uprawy okopowej; co najmniej 2 ha 
uprawy wzbogacającej (podane przeze 
mnie uprawy i ich powierzchnie wpisu-
ją się w podstawowe wymogi). 

Dobre praktyki i rekomendacje w re-
alizacji praktyki:
n zwiększenie bioróżnorodności upraw 

pozwala na redukcję patogenów gle-
bowych;

n poprawne agrotechniczne zmianowa-
nie pozwala uzyskać wyższe plony 
oraz ograniczenie liczby chwastów;

n wprowadzenie upraw bobowatych 
wpływa na ograniczenie nakładów 
na nawozy azotowe.

Informacja kluczowa

W poprzednich BI opisywałem różne 
praktyki m.in.: „Międzyplony ozime…”; 
„Opracowanie i przestrzeganie planu na-
wożenia..”; „Uproszczony system uprawy. 
Obecnie powyższe praktyki (8 praktyk) 
włączono w ekoschemat „Rolnictwo wę-
glowe i zarządzanie składnikami odżyw-
czymi”, które będą objęte systemem punk-
towym. Do każdej praktyki przypisana 
została odpowiednia liczba punktów (po-
szczególne praktyki od 1 do 5 pkt.). 1 pkt 
odpowiada ok. 100 zł. Warunkiem przy-
stąpienia do ekoschematu jest uzyskanie 
co najmniej takiej liczby punktów (mini-
malna liczba), która odpowiada równo-

Praktyka w ramach Ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” – polegająca na 
zróżnicowaniu struktury gleby i stanowiąca odpowiedź na cel, jakim jest poprawa jakości gleby i potrzeba odbudo-
wy materii organicznej.

mgr Jerzy Rutkowski
Główny Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zróżnicowana struktura upraw

ZbożaZboża

RzepakRzepak

BobikBobik

GrochGroch
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Nazwa zabiegu mulczowania pochodzi z języka angielskiego mulching i oznacza pokrywanie powierzchni gleby 
równomierną warstwą materiału. Przy czym może to być zarówno materiał organiczny, jak i mineralny.

mgr Rafał Formański
Doradca w Zespole Doradców w Nowym Mieście Lubawskim

Zalety mulczowania (wymieszania) gleby

wartości punktów, jaką rolnik otrzymał-
by w sytuacji realizacji na co najmniej 25% 
powierzchni użytków rolnych najwyżej 
punktowanej praktyki. Uzyskanie mini-
malnej liczby punktów możliwe jest za 
pomocą co najmniej jednej lub dowolnej 
liczby praktyk. Płatność roczna przyzna-
wana będzie do powierzchni gruntów ob-
jętych poszczególnymi praktykami w ra-
mach ekoschematu. Podstawę do wylicze-
nia płatności za ekoschemat stanowi suma 
punktów uzyskana w ramach ekoschema-
tu, uwzgledniająca liczbę realizowanych 
praktyk, ich punktową wartość oraz po-
wierzchnię, na której będą realizowane.

Przykład: 
n próg wejścia do ekoschematu – Go-

spodarstwo o powierzchni 10 ha UR – 
musi uzyskać minimalną liczbę punk-
tów 12,5 pkt: (25% powierzchni z 10 ha 
= 2,5 ha X 5 pkt – najwyżej punktowa-
na praktyka).

n np. gospodarstwo 100 ha – minimalna 
liczba punktów do realizacji – 125 pkt 
(25% z 120 = 25 ha X 5pkt = 125 pkt).

Wypełnienie minimum ha i pkt rol-
nik mógłby realizować dowolną liczbą 
praktyk. Oznacza to, że w zależności od 
tego jakie praktyki rolnik wybierze i jak 

wysoko będą one punktowane, to na ta-
kiej powierzchni będzie realizował eko-
schemat.

Źródła:
- Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rol-
nej na lata 2023-2027; materiały szkoleniowe;

- Zdjęcia autora.

ZiemniakiZiemniaki SłonecznikSłonecznik

Zastosowanie na-
wozu zielonego lub 
mulczowania m.in. 
wymieszanie gleby 
z resztkami pożniw-
nymi w postaci roz-
drobnionej przy po-
mocy sieczkarni sło-
mą ma wiele zalet:

n poprawia strukturę oraz zawartość 
próchnicy w glebie,

n wzbogacanie gleby w azot, potas i fosfor
n zapobieganie wypłukiwaniu składni-

ków pokarmowych,
n dostarczanie glebie składników pokar-

mowych,
n wzmocnienie aktywności biologicznej 

gleby,
n zmniejszenie zachwaszczenia gleby,
n częściowe neutralizowanie metali cięż-

kich oraz innych szkodliwych substancji,
n spulchnianie gleby,
n regulacja temperatury gleby,
n zmniejszenie parowania.

Można by rzec że tradycyjna orka – 
podorywka czy głęboka przedsiewna speł-
ni takie samo zadanie. Odwrócenie gleby 
przy pomocy pługa umieszcza nam nawo-
zy zielone czy słomę przykrytą głęboko na-
wet na głębokości w której nie mamy już 

żadnej korzyści na wzbogacenie naszej gle-
by w próchnicę czy składniki pokarmowe 
dla przyszłych roślin uprawnych a już na 
pewno będą zachodzić niekorzystne pro-
cesy chemiczne m.in. gnicie słomy, co prze-
kłada się na niekorzystne warunki rozwoju 
roślin a przez to i na osiągane plony w go-
spodarstwie rolnym. Należy również pa-
miętać, iż rośliny zielone z przeznaczeniem 
jako poplon należy wymieszać przed za-
kwitnięciem czy owocowaniem, gdyż za-
czną pobierać wszystkie składniki pokar-
mowe magazynowane w glebie. 

Należy zwrócić uwagę iż zabieg mul-
czowania (mieszania gleby) bardzo ko-
rzystnie wpływa w przypadku uprawy 
kukurydzy na walkę z omacnicą proso-
wianką. Zabieg ten niszczy w znacznym 
stopniu larwy tego szkodnika, które to 
w glebie w formie przetrwalnikowej mogą 
pozostać nawet do 4 lat. Gąsienice omacni-
cy prosowianki od września kończą żero-
wanie i wgryzają się w pierwsze między-
węźle i w ten sposób przygotowane są do 
przezimowania. Stąd też ważną sprawą 
w kwestii walki z omacnicą prosowianką 
jest wykonanie jak najniższego cięcia ku-
kurydzy podczas zbioru. Może to wyeli-
minować nawet do 90% larw zimujących 
w pierwszych międzywęźlach.

Obecnie mulczery są mało wykorzy-
stywane w rolnictwie, związane jest to 
nie tylko z koniecznością zakupu maszy-
ny, jak i czasochłonnością i inną organi-
zacją dotychczasowej pracy w gospodar-
stwie. Jednakże dzięki powyższym zale-
tom tego zabiegu agrotechnicznego oraz 
ciągłemu wzrostowi cen środków pro-
dukcji (jak np. ceny nawozów mineral-
nych, oleju napędowego i innych) jestem 
głęboko przekonany, iż cieszyć się bę-
dzie coraz większym zainteresowaniem 
u rolników.

Pojawienie się nowych maszyn wiąże 
się z dodatkowymi wydatkami i obecnie 
na rynku producenci oferują dość szeroką 
gamę maszyn mulczujących, rozpiętość 
cenowa jest również bardzo duża, należy 
więc pamiętać aby jak najbardziej opty-
malnie dostosować wybór maszyny lub 
rozważyć możliwość skorzystania z wy-
mieszania gleby na zasadzie wynajęcia 
usługi agrotechnicznej.

Dodatkowym czynnikiem wpływają-
cym na częstsze wykorzystywanie tego 
zabiegu agrotechnicznego mogą być i nad-
chodzące w niedalekiej przyszłości eko-
schematy – czyli dodatkowe płatności bez-
pośrednie związane z wymieszaniem sło-
my czy wsiewkami międzyplonów.
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Przez przechowywanie ziemniaków rozu-
mie się długotrwałe ich składowanie w wa-
runkach właściwej temperatury i wilgotno-
ści, pozwalające na ograniczenie strat ilo-
ściowych i jakościowych.

Okres przechowywania ziemniaków mo-
że być różny w zależności od ich przezna-

czenia i wynosi: dla sadzeniaków: 6-7 miesięcy, dla jadal-
nych: 1-9 miesięcy, a dla przetwórstwa: do 10 miesięcy. Straty 
i ubytki w okresie przechowywania przeciętnie wynoszą 5-30% 
(w skrajnych przypadkach mogą osiągać nawet 80%). Najwięk-
szy, bo ok. 80%, udział w stratach mają ubytki naturalne wy-
stępujące wskutek nieuniknionych procesów fizjologicznych, 
takich jak oddychanie, transpiracja i kiełkowanie. Pozostałe 
20% to straty wywołane przez choroby bulw okresu przecho-
wywania. Rozwój tych chorób można ograniczyć stosując od-
powiednie zabiegi ochronne w czasie wegetacji oraz optymal-
ne warunki zbioru. 

Ziemniaki w czasie przechowywania przechodzą kilka faz 
przemian fizjologicznych. Procesy te zależą od cech odmiano-
wych, pogody podczas wegetacji, temperatury i wilgotności 
powietrza w przechowalni. 
n I faza (tuż po zbiorze) – wysoka aktywność procesów bio-

chemicznych, zachodzi wtedy tzw. dojrzewanie fizjologicz-
ne, gojenie się zranień, korkowacenie tkanki okrywającej.

n II faza (spoczynek bulw) – procesy fizjologiczne zachodzą 
w powolnym tempie.

n III faza (utajona gotowość do kiełkowania) – wzrost inten-
sywności przemian biochemicznych.

n IV faza (kiełkowanie bulw) – wysoka aktywność przemian.
Na początku przechowywania intensywność przemian jest 

wysoka, ale po miesiącu spada do minimum. Wzrost aktyw-
ności następuje pod koniec przechowywania.

Warunki przechowywania

Okres przechowywania można podzielić na kilka etapów, 
w których występuje zróżnicowana temperatura, wilgotność 
oraz intensywność wietrzenia.

I etap – wstępny okres przechowywania.
Etap ten rzutuje na poziom strat w całym okresie przecho-

wywania. Wyodrębnia się w nim: fazę osuszania bulw, dojrze-
wania i zabliźniania uszkodzeń. Szybkie osuszenie bulw ma 
na celu niedopuszczenie do rozwoju chorób okresu przecho-
wywania. Przez pierwsze dni (2-5), wietrzenie powinno być in-
tensywne, aby usunąć nadmiar wilgoci, dwutlenku węgla i cie-
pła wydzielanych w procesie oddychania. Temperatura wen-

tylowanego powietrza powinna być niższa o 2°C od tempera-
tury ziemniaków. Przy wietrzeniu powietrzem cieplejszym od 
ziemniaków może dochodzić do skraplania wody na chłod-
nych bulwach. Długość fazy dojrzewania trwa przeciętnie 14 
dni w temperaturze około 15°C. W niższych temperaturach ta 
faza się wydłuża.

II etap – schładzanie.
Po zakończeniu fazy dojrzewania, bulwy powinny być po-

woli schładzane do poziomu temperatury wymaganej w dłu-
gotrwałym przechowywaniu. Obniżanie temperatury moż-
na uzyskać dzięki wentylacji, a w polskich warunkach kli-
matycznych osiągamy ją w tempie 0,2-0,5°C na dobę. Wilgot-
ność względna wentylowanego powietrza powinna być wy-
soka i wynosić 95%. 

III etap – długotrwałe przechowywanie.
Po etapie schładzania, następuje okres długotrwałego prze-

chowywania. W przechowalniach temperatura powinna wyno-
sić 3°C dla sadzeniaków, dla ziemniaków przeznaczonych do 
przetwórstwa utrzymywana jest najczęściej temperatura na po-
ziomie 8°C. Zalecana temperatura przechowywania dla ziem-
niaków przeznaczonych na frytki wynosi 5-7°C, a na chipsy – 
7-10°C. Po około 4 tygodniach przechowywania, po skorkowa-
ceniu skórki i zabliźnieniu uszkodzeń, ziemniaki mogą być za-
prawiane środkiem przeciw kiełkowaniu. Po tym zabiegu wen-
tylacja nie powinna pracować przez 24 godziny. W przechowal-
ni musi być utrzymywana stabilna temperatura i wilgotność 
względna powietrza. Czynnikiem decydującym o rozpoczęciu 
wentylacji jest przekroczenie wymaganej temperatury w pry-
zmie ziemniaków. Dodatkowo wentylacja będzie miała wpływ 
na obniżenie stężenia CO2 dlatego powinna być prowadzona 
codziennie, przynajmniej przez 0,5 godziny.

Na wielkość strat i ubytków w tym etapie przechowywania 
wpływa temperatura, wilgotność powietrza, czas magazyno-
wania, a także cechy genetyczne odmiany, decydujące o trwa-
łości przechowalniczej. W przechowalnictwie bardzo cenione 
są odmiany, które charakteryzują się jak najdłuższym okresem 
uśpienia bulw i mało intensywnym wzrostem kiełków. Bulwy 
znajdujące się w fazie uśpienia wyróżniają się niskim pozio-
mem ubytków naturalnych, a za to wysoką wartością odżyw-
czą i kulinarną. Okres ten można wydłużyć dbając o odpowied-
nią temperaturę przechowywania. Podwyższona temperatura 
powoduje wcześniejsze i bujne kiełkowanie ziemniaków. Skieł-
kowane bulwy tracą więcej wody, gdyż jest ona znacznie moc-
niej wydalana z kiełków niż przez skórkę. 

IV etap – przygotowanie ziemniaków do ich użytko-
wania. Przygotowując ziemniaki do ich użytkowania należy 

Bulwy ziemniaka są wykorzystane w wielu kierunkach. Mogą być przeznaczone do konsumpcji bezpośredniej, prze-
twórstwa spożywczego, do produkcji skrobi i etanolu oraz do sadzenia. Około 90% wyprodukowanej masy ziemnia-
ków jest przeznaczona do przechowywania. Właściwe przechowywanie minimalizuje straty powodowane przez ubytki 
naturalne i agrofagi oraz pozwala na zachowanie odpowiedniej jakości bulw, wymaganej dla poszczególnych kierun-
ków użytkowania, a także umożliwia ich konfekcjonowanie i przygotowanie zgodne z przeznaczeniem.

mgr inż. Krzysztof Bartnik 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Węgorzewie

Straty w przechowywaniu ziemniaków
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podwyższyć ich temperaturę do wartości 10-15°C przez okres 
2-3 tygodni. Ziemniaki przeznaczone do celów jadalnych i na 
przetwory spożywcze należy utrzymywać w temperaturze 
10°C przez 10 dni, natomiast sadzeniaki należy, w zależno-
ści od właściwości odmiany, utrzymywać w temperaturze 10-
15 °C w czasie 3-5 tygodni przy oświetleniu dziennym i wil-
gotności względnej powietrza 75-80 % Proces ten w przypad-
ku sadzeniaków ma na celu zwiększenie wydajności plonów 
a w przypadku pozostałych kierunków wykorzystania ziem-
niaków wpływa na odporność bulw na uszkodzenia i obicia 
podczas rozładunku i sortowania oraz zmniejszenie zawarto-
ści cukrów w bulwach.

Podsumowując informacje dotyczące strat i ubytków zacho-
dzących podczas przechowywania ziemniaków, trzeba stwier-
dzić, iż największy wpływ na zniwelowanie tego procesu ma 

zachowanie odpowiedniej temperatury i wilgotności powie-
trza w pomieszczeniach przechowalniczych. Te parametry 
można uzyskać stosując właściwą wentylację. Nie bez znacze-
nia jest również dobór takich odmian ziemniaków, które ma-
ją najdłuższy okres przechowywania oraz zachowanie odpo-
wiednich warunków i należytych zbiegów agrotechnicznych 
podczas wegetacji ziemniaka.

Źródła:
- Wiśniewski K. : Towaroznawstwo artykułów spożywczych; WSiP 
2009 s.71-73

- Szczegółowa uprawa roślin, pod red. J. Hersego; PWN 2005, s. 223-
228 -https//www.farmer.pl/produkcja-roślinna/okopowe/straty-w-
-przechowalni,5793.html 

- https//www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/uprawa/jak-ograniczyć-stra-
ty-w-przechowywaniu- ziemniaków/ 

Soczewica jadalna – roślina znana i nieznana
Soczewica jadalna uprawiana była już od czasów starożytnych, na obszarze Europy, Azji i Afryki, gdzie wykorzysty-
wano ją ze względu na wysoką zawartość białka, jako doskonały zamiennik mięsa, bogaty w składniki odżywcze 
i posiadający w związku z tym szereg właściwości prozdrowotnych.

mgr Magdalena Okurowska 
Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie

Nasiona soczewicy są bogate w: błonnik, 
żelazo, kwas foliowy witaminy: B12, K, C, 
A, a także w minerały takie jak potas, ma-
gnez i wapń. Z uwagi na wysoką zawartość 
błonnika i niski poziom tłuszczu soczewi-
ca jest dobrym produktem dla osób będą-
cych na diecie redukcyjnej oraz dla diabe-
tyków, ponieważ błonnik oprócz dawania 

odczucia sytości sprzyja redukcji poziomu złego cholesterolu 
oraz obniżeniu poziomu cukru we krwi. Niska zaś zawartość 
sodu, a duża potasu wspomaga leczenie nadciśnienia tętnicze-
go. Natomiast żelazo, kwas foliowy oraz witamina B12 wspie-
rają leczenie anemii.

Powszechnie znanych jest kilka odmian soczewicy: 
n soczewica zielona – cechuje ją przyjemny, lekko pikantny 

smak. Zielona soczewica jest najpopularniejszą odmianą, 
najczęściej wykorzystywaną do przygotowywania farszów, 
pasztetów, past, zup czy sałatek;

n soczewica czarna – ze względu na wysoką zawartość anty-
oksydantów oraz białka, jest uważana za najzdrowszą od-
mianę soczewicy. Nadaje się do zup, sałatek oraz pikantnych 
przekąsek;

n soczewica żółta – ma delikatny smak i szybko się rozpada 
podczas gotowania, stąd doskonale nadaje się do zup.

n soczewica czerwona – jest najdrobniejsza i najbardziej deli-
katna, bardzo dobrze przyswajana przez organizm. Najczę-
ściej przygotowuje się z niej pasty, sosy i kremy.

W niektórych krajach do żywienia zwierząt wykorzystu-
je się poza nasionami także zieloną masę soczewicy. War-
tość odżywcza takiej paszy jest zbliżona do wartości od-
żywczej wyki.

Obecnie soczewica jest uprawiana głównie w krajach Bliskie-
go Wschodu oraz w Europie, gdzie najwięcej upraw znajduje się 
w Hiszpanii, a najwyższe plony uzyskuje się we Francji. W Pol-
sce soczewica nadal nie jest zbyt często uprawianą rośliną ze 
względu na zmienny klimat, niestabilne plonowanie, uzależ-
nione od pogody i zmienną ilości opadów w okresie wegeta-
cyjnym, na co ta roślina jest wrażliwa. Głównie uprawia się ją 
we wschodniej części kraju, gdzie średni plon z hektara upra-
wy waha się w przedziale od 1,9 do 2 ton. Na pozostałym ob-
szarze zbiory soczewicy są zdecydowanie niższe. Zaleca się ją 
w płodozmianach gospodarstw ekologicznych, gdzie stanowi 
cenny element zmianowania. Soczewica jest rośliną dnia dłu-
giego, oznacza to, że kwitnie ona latem, kiedy okres naświe-
tlania jest dłuższy niż okres ciemności. Kiełkować zaczyna już 
po 6 do 12 dniach od siewu, a pełnia kwitnienia rozpoczyna 
się po 54 do 58 dnia od siewu. Rośliny osiągają wówczas wy-
sokość od 60 do 75 cm. Owocem soczewicy jest strąk, w któ-
rym zwykle wykształca się od 1 do 3 nasion. W początkowym 
okresie soczewica rośnie wolno, stąd jest bardzo wrażliwa na 
zachwaszczenie. By osiągnąć zadowalający plon, należy dbać 
o jej regularne odchwaszczanie. Soczewica nie ma wysokich 
wymagań glebowych. Dobrze się czuje na ziemiach przepusz-
czalnych i umiarkowanie wilgotnych i wysoko plonuje przy 
pH gleby około 6,0 do 6,5 na kompleksie pszennym wadliwym, 
żytnim dobrym i bardzo dobrym. Zdecydowanie nie lubi ona 
ziem ciężkich podmokłych i kwaśnych.

Soczewica należy do roślin bobowatych grubonasiennych, 
dlatego termin wysiewu powinien być wczesny (przybliżony do 
siewu grochu, bobiku czy łubinu). Soczewica jest wytrzymała 
na przymrozki. Wytrzymuje nawet temperaturę - 6°C, stąd nie 
należy zwlekać z wczesnym wysiewem nasion z obawy przed 
wymarznięciem podczas wiosennych przymrozków, a wręcz 
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odwrotnie z licznych polowych obserwacji i danych literaturo-
wych można wywnioskować, że opóźnienie terminu siewu o 10 
dni może obniżyć plon nawet o ponad 20%. Wschody soczewi-
cy są szybkie. Kiełkowanie nasion rozpoczyna się już w tem-
peraturze 3-4°C, a jaryzacja przebiega w temperaturze 5-8°C 
i trwa stosunkowo krótko. Okres od siewu do wschodów ro-
ślin jest ściśle zależny od temperatury. Wymagania tempera-
turowe soczewicy na początku okresu wegetacyjnego nie są 
wygórowane, zwiększają się dopiero w okresie wykształcania 
strąków i dojrzewania nasion, wtedy soczewica wymaga tem-
peratur od 19 do 20°C. Odwrotnie przedstawia się zapotrzebo-
wanie na wodę. Soczewica, jak się okazuje jest bardzo wrażli-
wa na wiosenną suszę, zwłaszcza formy wielkonasienne. Im 
roślina jest mniejsza, tym więcej wody potrzebuje do wzrostu, 
potem to zapotrzebowanie sukcesywnie maleje.

Reasumując dobór odpowiedniego do uprawy stanowiska 
dla soczewicy jest podobny, jak dla innych roślin strączkowych. 
Konieczna jest przerwa w uprawie tego gatunku na tym sa-
mym polu trwająca co najmniej 4 lata, by uniknąć chorób oraz 
wylegania roślin, które przenawożone zbyt bujnie rozwijają 
zieloną masę. Uprawa roli jest podobna jak dla wyki siewnej. 
Po zbiorze przedplonu powinno się dobrze odchwaścić glebę. 
Przed siewem wystarczy wykonać włókowanie i bronowanie. 
Ważne jest też zastosowanie odpowiedniego nawożenia mi-
neralnego w ilości 60-80 kg/ha P2O5 i 60-120 kg/ha K2O nale-
ży zastosować wiosną, a 15 do 30 kg/ha N przed samym sie-
wem. Soczewica lubi być dokarmiona molibdenem. Materiał 
siewny soczewicy z przeznaczeniem do siewu powinien zo-
stać zaprawiony zaprawami nasiennych przeciwko chorobom 
grzybowym. Jeśli na danym polu nie uprawiano soczewicy lub 
innych roślin strączkowych należy nasiona zaszczepić nitragi-
ną. Termin siewu, jak wielokrotnie już wspominałam powi-
nien być wczesny. Soczewicę sieje się w rozstawie rzędów od 
15 do 20 cm, na głębokość od 4 do 6 cm. W przypadku suchej 
wiosny można zwiększyć głębokość siewu do 8 cm. Po siewie 
dobrze jest zastosować bronowanie, gdy rośliny osiągną wy-
sokość 6-7 cm. Herbicydy na chwasty dwuliścienne stosuje się 
w okresie od 1 do 5 dni po siewie i w ra-
zie potrzeby, gdy rośliny osiągną wyso-
kość 8 do 12 cm. Przeciwko chwastom jed-
noliściennym można użyć niektórych gra-
minicydów. Soczewica jest bardzo wraż-
liwa na choroby. Najgroźniejszą chorobą 
soczewicy jest zgorzel siewek, którą wy-
wołują grzyby z rodzaju Fusarium sp. Ma 
ona często gwałtowny przebieg, zwłasz-
cza przy ciepłej i suchej pogodzie. Począt-
kowym objawem choroby jest pojedyn-
cze żółknięcie starszych liści, które szyb-
ko brązowieją i zasychają. Łodyga staje 
się najpierw jasnożółta, później brunat-
nieje. Nasilenie choroby zależy od zdro-
wotności materiału siewnego, warunków 
środowiskowych i właściwości genetycz-
nych. Zaprawianie nasion ogranicza roz-
wój tej choroby. Inna groźną chorobą jest 
Rdza bobu, która może wyrządzić duże 
szkody w uprawach soczewicy. Występuje 
na liściach, łodygach i strąkach w postaci 
pylących, drobnych skupień zarodników, 

początkowo rdzawych, potem brunatnych. Przy silnym pora-
żeniu liście żółkną i opadają. Zwalczanie polega na zaprawia-
niu materiału siewnego, stosowaniu prawidłowego zmianowa-
nia, z co najmniej 4-letnią przerwą w uprawie motylkowatych, 
używaniu do siewu zdrowych nasion, stosowaniu wczesnego 
siewu oraz opryskiwaniu fungicydami na początku kwitnienia.

Spośród szkodników na soczewicy szkód może narobić 
oprzędzik i mszyca grochowa, które zwalcza się stosując te sa-
me preparaty, co w uprawach grochu czy bobiku.

Soczewicę zbiera się w podobnym terminie, jak groch czy 
wykę. Dojrzewa ona zwykle nierównomiernie i często rośli-
ny wylegają. W przypadku zbioru jednoetapowego koniecz-
na jest desykacja roślin. Przyrząd tnący należy opuścić ni-
sko, aby nie tracić dolnych strąków. Konieczna jest też regu-
lacja zespołu młócącego, dostosowana do wielkości nasion, 
w celu ograniczenia strat powodowanych łamaniem nasion 
lub niewymłacaniem. Nasiona po zbiorze należy dosuszyć do 
wilgotności poniżej 15%. Polskie odmiany soczewicy to: Ti-
na, Anita i Izka. Odmiana Anita charakteryzuje się roślina-
mi średnio wysokimi o średniej liczbie węzłów. Kwiaty bar-
wy białej z liliowymi żyłkami wyrastają z węzłów w licz-
bie 2 do 3. Strąki w fazie dojrzałości są barwy żółtej, krótkie, 
liczba nasion w strąku – jedno lub dwa. Nasiona mają dużą 
średnicę. Izka jest odmianą również o roślinach średnio wy-
sokich. Podobnie kwiaty mają barwę białą z liliowymi żył-
kami. Liczba kwiatów na węźle – dwa. Strąki barwy żółtej, 
średniej długości zawierają zwykle dwa nasiona. Soczewicę 
można śmiało zalecać do uprawy metodami ekologicznymi 
z uwagi na łatwość uprawy, możliwość osiągnięcia przy od-
powiedniej ochronie mechanicznej odpowiednio wysokich 
plonów, na co rynek konsumentów zapewne zareaguje po-
zytywnie, albowiem zapotrzebowanie na zdrową i smaczną 
żywność stale rośnie, tak samo jak co roku wzrasta świado-
mość konsumentów.

Źródła dostępne u autora
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Najlepszym i najszyb-
ciej rozpowszechnia-
jącym się sposobem 
utrzymania bydła 
mlecznego jest sys-
tem wolnostanowi-
skowy z dostępem 
do boksów lub kom-

biboksów wraz z możliwością korzy-
stania z wybiegów. Przy takim syste-
mie krowa sama decyduje, kiedy pobie-
ra paszę i kiedy odpoczywa. Ma możli-
wość do swobodnego przemieszczania 
się, co sprzyja jej zdrowotności. Odpo-
wiedni okres odpoczynku wpływa na 
ograniczenie ilości chorób narządów ru-
chu oraz w dużym stopniu przyczynia 
się do większej wydajności mlecznej. Ba-
dania naukowe pokazały, że wzrost o 1 
godzinę na dobę długości czasu leżenia 
u krów mlecznych, powoduje zwiększe-
nie ich dobowej wydajności mleka na-
wet o 1 kg. Dlatego właściwe wymia-
ry i kształt stanowisk w oborach, mają 
ogromne znaczenie. Stanowiska muszą 
być dobrane i przystosowane do rasy by-
dła. Minimalny wymiar stanowiska dla 
krów i jałówek cielnych to 2,1 m długo-
ści i 1,10 szerokości, jednak dla rasy ty-
pu HF zaleca się, aby szerokość stano-
wisk była większa ze względu na duże 
gabaryty krów.

Wybór produktu na legowisko zależy 
od sposobu utrzymania zwierząt i typu 
podłogi. W oborach wolnostanowisko-
wych na ściółkę używane są materiały 
organiczne czyli słoma i sieczka, wióry 
i trociny oraz nieorganiczne: piasek, ma-
ty i materace gumowe.

Słoma i sieczka
Słoma jak i sieczka jest najbardziej po-

pularnym i najczęściej używanym sposo-
bem ścielenia. Jest to tanie rozwiązanie. 
Głęboka ściółka daje również duży kom-
fort dla krów gdyż jest miękka. Jest też 
dobrym materiałem izolacyjnym i chło-
nącym wilgoć.

Trociny i wióry
Trociny i wióry powinny być podda-

ne odsianiu i odpyleniu oraz obróbce ter-
micznej. Natomiast wilgotność wynosić 
około 12% i najlepiej aby były z drew-
na miękkiego takiego jak sosna, świerk 
lub lipa. Trociny i wióry posiadają dobre 
właściwości izolujące, wysoką chłonność 
wilgoci oraz redukują zapach amoniaku.

Piasek
Jest to materiał, który ma mniejszy 

udział flory bakteryjnej w porównaniu 
z podłożami organicznymi. Dzięki cze-
mu ogranicza to rozprzestrzenianie się 
chorób wymienia, a dzięki dobrej amor-
tyzacji, sprzyja mniejszemu obciążeniu 
stawów skokowych. Dostosowuje się do 
kształtu zwierząt, co zapewnia wygodę 
leżenia. Piasek jest dość drogim materia-
łem, natomiast ścielenie nim jest praco-
chłonne. 

Maty i materace legowiskowe
W ofercie rynkowej dostępne są ma-

ty wykonane w całości z gumy i gąb-
ki lub pianki pokrytej gumą. Legowiska 
powinny być miękkie i grube, natomiast 
górna ich powierzchnia powinna two-
rzyć antypoślizgową warstwę co zabez-
piecza zwierzę przed upadkiem. Nato-
miast tylna część posiadać powinna ma-
ły spadek ok. 5%, który umożliwia spływ 
odchodów w stronę korytarza gnojowe-
go. Główną zaletą użytkowania mat lub 
materacy jest zmniejszenie pracy przy ob-
słudze legowisk i łatwiejsze utrzymanie 
czystości zwierząt.

Obora wolnostanowiskowa wyposa-
żona w boksy, które służą jako miejsca 
wypoczynkowe, oddzielone metalowymi 
przegrodami chronioną zwierzę i zaspo-
kajają jego potrzebę indywidualnego dy-
stansu. Otwór z przodu umożliwia wy-
sunięcie głowy podczas wstawania i kła-
dzenia się. Na każdą sztukę powinien 
przypadać jeden boks. W nowoczesnych 
oborach boksy legowiskowe najczęściej 

ustawione są szeregowo przy bocznych 
ścianach obory, wzdłuż korytarza paszo-
wego, w jednym lub kilku rzędach. 

Zastosowanie nowych rozwiązań 
i technologii powinno umożliwiać za-
chowanie zdrowia, czystości ciała oraz 
komfortu bytowania krów. Dobre stano-
wisko to takie, na którym zwierzęta leżą 
długo, nie brudzą się i nie dochodzi do 
otarć oraz urazów ciała.

Źródła:
- Guliński P., Młynek K., Salamończyk E. 
(2015). Jak długo śpią krowy mleczne? Prz.
Hod.,2: 14-16

- https://www.rynek-rolny.pl/artykul/
obora-wolnostanowiskowa-zalety-i-wady-
rozwiazania.html

- https://www.farmer.pl/produkcja-zwie-
rzeca/bydlo-i-mleko/ile-odpoczywaja-kro-
wy,60823.html

- https://www.kalendarzrolnikow.pl/12002/
komfortowe-utrzymanie-krow-co-warto-
-wiedziec

- Chów i hodowla bydła. Pod redakcją Po-
gorzelskiej J., Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Olsztyn 2013, ISBN 978-83-7299-810-1, 
48-55

Komfort wypoczynku krów
w oborach wolnostanowiskowych
Krowy wypoczywają w pozycji leżącej do 13 godzin w ciągu doby. Podczas leżenia odbywają się dwie podstawowe 
czynności czyli sen i przeżuwanie. Krowy mleczne na przeżuwanie poświęcają od 7 do 10 godzin na dobę, a na sen 
około 3 godziny. Czas leżenia i wypoczynku zależy od wieku i stanu zdrowia bydła, a także od sposobu utrzymania 
czyli komfortu wypoczynku i jakości legowiska.

inż. Anna Żarnoch
Doradca Zespołu Doradców w Szczytnie
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Za wyżej wspomniany rodzaj zapalenia 
wymienia u krów, mogą być odpowie-
dzialne różne rodzaje grzybów, jednak 
najczęściej są to grzyby drożdżopodob-
ne z rodzaju Candida – odpowiadają za 
około 95% zakażeń. Grzyby te są szero-
ko rozpowszechnione w miejscu bytowa-
nia bydła. Występują zarówno w glebie, 

powietrzu jak i wodzie. Najczęstszym źródłem zakażenia jest 
złej jakości ściółka stosowana w gospodarstwie oraz za du-
ża wilgotność w budynkach inwentarskich. Drożdżaki mogą 
również bytować na między innymi poidłach, kubkach udojo-
wych, wozach paszowych czy na skórze zwierząt. Trzeba jed-
nak wspomnieć, że mimo iż grzyby drożdżopodobne wystę-
pują na szeroką skalę, to jednak zapalenia wymienia spowo-
dowane ich występowaniem są stosunkowo rzadkie. Dzieje się 
tak dlatego, że drożdżaki te mają niską zjadliwość i aby wy-
wołać zapalenie u krowy musi ona mieć obniżoną odporność. 
Drugą przyczyną zakażeń jest nieumiejętnie prowadzona an-
tybiotykoterapia. Podawane w dużej ilości antybiotyki nieko-
rzystnie wpływają na odporność wymienia. Antybiotyki apli-
kowane są często bez badań w kierunku antybiotykowrażli-
wości albo też bez wykonania jakichkolwiek badań mikrobio-
logicznych. Stosowanie dużych dawek antybiotyków (głównie 
tetracyklin, ale też penicyliny) powoduje obniżenie zawarto-
ści witaminy A w organizmie i prowadzi do niszczenia prze-
wodów mlecznych tkanki gruczołowej wymienia, co ułatwia 
inwazję grzybów.

Zapalenie wymienia wywołane przez grzyby może przy-
jąć następujące formy: podkliniczną, ostrą lub przewlekłą. 
W pierwszej postaci występuje lekko podwyższony poziom 
komórek somatycznych oraz drobnoustrojów w mleku, brak 
zmian organoleptycznych. Przy ostrej fazie zauważalne są 
zmiany miejscowe czyli obrzęk, zaczerwienienie wymienia 
oraz gorączka do 42 stopni Celsjusza i brak apetytu. Mleko 
przybiera szaro białawą lub żółtawą wodnistą postać. Zapale-
nia przewlekłe mogą przebiegać bez objawów ogólnych i z nie-
dużym natężeniem zmian miejscowych. Początkowo w mle-
ku można zaobserwować kłaczki śluzu, jednakże po pewnym 
czasie symptomy te zanikają pomimo trwającego stanu cho-
robowego. Chore krowy charakteryzują się obniżeniem wy-
dajności i jakości mleka. W celu prawidłowego rozpoznania 
grzybiczego zapalenia wymienia należy przeprowadzić bada-
nie mikologiczne.

Leczenie prawidłowo rozpoznanego zapalenia grzybicze-
go jest bardzo trudne, a przy tym również nieskuteczne. Leki 
obecnie występujące na rynku nie są przystosowane do po-
dawania ich bezpośrednio do wymienia. Jest to spowodowa-

ne między innymi budową grzybów, ponieważ w ich składzie 
występuje chityna, która utrudnia przedostanie się leków do 
wnętrza komórki. W literaturze fachowej można znaleźć in-
formacje, że wykorzystywane w leczeniu grzybiczych zapa-
leń są przede wszystkim nystatyna, a także tiokanazol, nata-
macyna, mikonazol i clotrimazol. Równocześnie zwraca się 
uwagę, że po podaniu tych preparatów może wystąpić po-
drażnienie wymienia.

Podsumowując, zapalenia wymienia u krów spowodowa-
ne przez grzyby występują rzadko jednak w pojedynczych sta-
dach mogą one stanowić poważny problem, zwłaszcza w obo-
rach uwięziowych. Z powodu specyficznej budowy drożdża-
ków leczenie infekcji jest bardzo trudne i skomplikowane. To 
powoduje, że najlepszym rozwiązaniem jest szeroko rozumia-
na profilaktyka. Przede wszystkim dbanie o odporność zwie-
rząt i zapewnienie optymalnych warunków zoohigienicznych 
np. dezynfekcja przed i poudojowa, dbanie o czystość sprzę-
tu, stosowanie dobrej jakości ściółki. Ważne jest również odpo-
wiedzialne leczenie zwierząt, to znaczy prowadzenie go pod 
opieką weterynarza i unikanie długotrwałej antybiotykotera-
pii dowymieniowej.

Źródła:
- H. Krukowski „Zapalenie wymienia na tle grzybiczym u krów” 
dostęp: http://www.medycynawet.edu.pl/images/stories/pdf/digi-
tal/2001/200101018021.pdf

- H.Lassa, S.Smulski „Grzyby drożdżopodobne jako czynnik etiolo-
giczny mastistis u krów”, dostęp: https://www.vetpol.org.pl/dmdo-
cuments/ZW-2013-11-08.pdf

- www.ekrowa.pl

Grzybicze zapalenia wymienia u krów
– podstawowe informacje
Zapalenia wymienia u krów to problem pojawiający się u każdego hodowcy. Najbardziej rozpowszechnioną przyczyną 
tej dolegliwości są bakterie.  Mastitis może mieć również podłoże grzybicze. Na potrzeby niniejszego artykułu zosta-
ną przedstawione podstawowe informacje na temat właśnie grzybiczego zapalenia wymienia.

mgr Katarzyna Bagińska
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Ełku
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Wysoka produkcja, jakiej oczekujemy od 
krów, a także intensywna uprawa roślin 
pastewnych powodują zachwianie równo-
wagi makro i mikroelementów w łańcu-
chu pokarmowym „gleba-roślina-zwierzę”. 
Odbija się to bardzo niekorzystnie na sys-
temie obronnym organizmu zwierzęcia, 
czyniąc go podatnym na wszelkiego ro-

dzaju czynniki chorobotwórcze. Przykładem mogą być wiru-
sy powodujące biegunkę u cieląt. W dobrych warunkach ży-
wienia i utrzymania, mimo że wirusy te znajdują się w otocze-
niu, nie szkodzą zwierzętom. Wystarczy jednak, że cielę zosta-
nie napojone zimnym mlekiem lub narażone na przebywanie 
w wilgotnych i dusznych pomieszczeniach, aby wirusy wywo-
łały chorobę, która dość często kończy się śmiercią zwierzęcia. 
Trzeba zatem dobrze poznać przyczyny chorób oraz warun-
ki sprzyjające ich zaistnieniu, aby nie dopuścić do wystąpie-
nia choroby. Choroby cieląt dzielą się na trzy grupy: wrodzo-
ne, niezakaźne i zakaźne.

Choroby wrodzone

Zaliczamy do nich, między innymi: przykurcze, niedowła-
dy, przepukliny, niedrożność jelit. Przyczynami tych chorób są 
powikłania ciąży, zwłaszcza w pierwszym jej okresie. Do ta-
kich powikłań prowadzi niedożywienie samicy, spowodowa-
ne brakiem chociażby jednego składnika, na przykład wapnia 
czy witaminy A. Ponadto zaburzenia hormonalne, urazy me-
chaniczne, wreszcie przebyte choroby. Choroby wrodzone mo-
gą mieć też podłoże dziedziczne, dlatego tak ważny jest dobór 
do rozrodu właściwych zwierząt.

Choroby niezakaźne

Ta grupa schorzeń zwykle spowodowana jest błędami po-
pełnianymi podczas udzielania pomocy porodowej. Są to: za-
burzenia oddychania, krążenia, krwawienia pępowinowe i in-
ne urazy poporodowe. Pomoc w czasie porodu powinna być 
przede wszystkim w porę, z zachowaniem wszelkich nakazów 
higieny oraz przy użyciu optymalnej siły, nie brutalnie. Jeśli 
poród przedłuża się a ukazujące się w drogach rodnych koń-
czyny płodu wskazują na nieprawidłowe ułożenie, należy we-
zwać lekarza weterynarii. Jego fachowa pomoc i wskazówki co 
do dalszego obchodzenia się z cielęciem dają gwarancję wyeli-
minowania upadków wywołanych chorobami niezakaźnymi.

Choroby zakaźne

Stanowią one grupę schorzeń powodujących największe stra-
ty wśród pogłowia cieląt. Wywołują je bakterie, wirusy, grzyby 
i pierwotniaki powodujące zapalenie nosa, tchawicy, oskrzeli, 
płuc oraz przewodu pokarmowego. Przebieg tych schorzeń za-
leży od tego, jak silna jest bariera ochronna młodego organi-

zmu. Ponieważ głównym źródłem odporności cielęcia są ciała 
odpornościowe zawarte w siarze. Noworodek powinien dostać 
ją nie później niż 2 godziny po urodzeniu. Zawartość ciał od-
pornościowych w siarze bardzo szybko spada, tak więc siara 
podana w 5-6 godzin po porodzie nie zapewnia już noworod-
kowi właściwej ilości ciał odpornościowych. Skład siary, a tak-
że mleka, które podajemy cielęciu, zależą od żywienia krowy. 
Jeśli na przykład krowa jest żywiona paszami o niskiej zawar-
tości wapnia, to brak tego składnika odczują również cielęta. 
Doświadczalnie stwierdzono, około 60% cieląt żywionych mle-
kiem o niskiej zawartości wapnia miało biegunki. U cieląt ży-
wionych mlekiem zasobnym w wapń procent zachorowań cie-
ląt był o połowę niższy. 

Wytworzenie właściwej odporności immunologicznej nie da-
je dobrych wyników jeśli warunki utrzymania cieląt będą złe 
i pozwolą na nadmierne namnożenie się mikroorganizmów 
chorobotwórczych. Dlatego pomieszczenia gdzie utrzymywa-
ne są cielęta powinny być utrzymywane w czystości. W tym 
celu należy przeprowadzać okresowe dezynfekcje a szczegól-
nie wtedy gdy przebywają w nich sztuki chore. Naczynia do 
podawania pasz trzeba starannie czyścić i myć. Pasze suche jak 
siano, słoma – zmoczone, leżące w wilgotnych korytach łatwo 
się psują i są dobrą pożywką dla szkodliwych drobnoustrojów, 
które szybko się namnażają.

Bardzo niekorzystnie na zdrowie cieląt wpływa przebywa-
nie w dusznych, wilgotnych pomieszczeniach. Należy jednak 
pamiętać, że równie szkodliwe są przeciągi. Szczególną troską 
należy otoczyć cielęta pochodzące z zakupu. Zmiana warun-
ków utrzymania, inne pasze i żywienie oraz przebyty transport 
wywołują stres, czyniąc cielęta podatnymi na zachorowania.

Jeśli mimo przestrzegania zaleceń zoohigienicznych i stoso-
wania właściwego żywienia cielę zachoruje, nie należy zwlekać 
z wezwaniem lekarza weterynarii. Każda długotrwała choroba 
wyniszcza organizm i powoduje zahamowanie wzrostu i roz-
woju, czego zwykle w późniejszym okresie nie da się wyrów-
nać. Sztuk po przebytych, długotrwałych chorobach nie należy 
przeznaczać na remont stada ani do reprodukcji.

Dlaczego cielęta chorują
Z obserwacji wynika iż w ostatnich latach ilość upadków cieląt, mimo stopniowo polepszających się warunków zoo-
higienicznych i opieki weterynaryjnej nie zmniejsza się. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy?

inż. Aleksander Wronowski 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Gołdapi

Bieżące Informacje nr 11 [395]  n  Listopad 2022 19

w chlewni i oborze



Od czego zależy jakość wołowiny?
Większość wołowiny produkowanej w Polsce pochodzi z uboju opasanych buhajów, krów ras mlecznych, brakowa-
nych jałówek lub mieszańców ras mięsnych pochodzących z krzyżowania towarowego. W związku z tym dostarcza-
ne do uboju bydło ma niższą wartość rzeźną w porównaniu z bydłem w mięsnym typie użytkowym.

mgr inż. Sylwia Walesieniuk
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Podstawowe czynniki wpływające na ja-
kość wołowiny to: rasa, typ użytkowy, 
wiek uboju, płeć, żywienie, obrót przed-
ubojowy i poubojowy, rodzaj mięśnia (wy-
rębu), dojrzewanie. 

Rasa i typ użytkowy

Współcześnie występujące rasy bydła są wynikiem wielolet-
niej pracy hodowlanej, która jest oparta na odpowiednim dobo-
rze par do rozrodu oraz starannej selekcji. Prace te są prowa-
dzone w celu korzystnej modyfikacji pewnych cech lub wyklu-
czenia cech niekorzystnych. W Polsce zdecydowaną większość 
w strukturze populacji stanowi jednostronny mleczny typ użyt-
kowy. Mięso pozyskiwane z tego typu użytkowego charakte-
ryzuje się znacznie gorszą wartością pod względem walorów 
smakowych jak i przydatności kulinarnej. Skutecznym rozwią-
zaniem do zwiększenia ilości dobrej jakości mięsa wołowego 
jest wykorzystywanie czystorasowego bydła mięsnego bądź sto-
sowanie krzyżowania towarowego ras rodzimych. Krzyżowa-
nie towarowe buhajami ras mięsnych w stadach mlecznych ma 
bardzo korzystne oddziaływanie na jakość wołowiny.

Płeć

Na wyniki opasu w dużej mierze wpływają męskie i żeń-
skie hormony płciowe. W przypadku samców androgenny 
hormon – testosteron, który jest produkowany w większych 
ilościach po osiągnięciu dojrzałości płciowej, oddziałuje pozy-
tywnie na rozwój mięśni, wskutek aktywizacji retencji azotu. 
W porównaniu z tuszami buhajków, jałówki i wolce są mniej 
umięśnione, otłuszczają się silniej i szybciej, mają ponadto sła-
biej wykształcone wartościowe partie ciała. Jednak ich mięso 
charakteryzuje się lepszą marmurkowatością, drobnowłókni-
stą strukturą mięśni co czyni je bardziej kruchym, aromatycz-
nym i soczystym.

Masa ciała i wiek

Od momentu urodzenia do fazy dojrzałości fizycznej 
tkanka mięśniowa osiąga swoją masę względną szybciej 
niż tkanka tłuszczowa. Wiek uboju w dużym stopniu wa-
runkuje wydajność rzeźną oraz jakość mięsa. Jest to uwa-
runkowane tym, iż wraz z wiekiem zmieniają się propor-
cje między zawartością wody, białka, tłuszczu czy skład-
nikami mineralnymi. Wiek wpływa również na rodzaj od-
kładanego tłuszczu. I tak kolejno odkłada się tłuszcz: oko-
ło narządowy, mięśniowy i podskórny a na końcu najbar-
dziej pożądany – międzymięśniowy. Ilość tkanki tłuszczo-
wej jest nieduża, jednakże rośnie wraz ze spadkiem tempa 
przyrostu tkanki mięsnej.

Żywienie

Zastosowanie prawidłowego żywienia umożliwia zwierzę-
tom osiągnięcie genetycznie uwarunkowanego pułapu dla cech 
użytkowości mięsnej. Intensywny opas prowadzi do silniejsze-
go otłuszczenia tuszy, co poprawia marmurkowatość mięsa, 
a tym samym szereg cech sensorycznych, m.in. kruchość, so-
czystość, smakowitość. Wraz ze wzrostem ilości tłuszczu śród-
mięśniowego w mięsie wołowym zwiększa się wyraźnie ogól-
na zawartość tłuszczu w tuszy, co powoduje obniżenie udzia-
łu mięśni. Zwiększenie wartości energetycznej diety pod ko-
niec opasu zwierząt również wpływa na zwiększenie stopnia 
marmurkowatości mięsa i poprawę jego kruchości.

Obrót przedubojowy

Stres związany z czynnościami przedubojowymi ma du-
ży wpływ na metabolizm mięśni i powoduje zmniejszenie za-
pasów glikogenu. Również głodzenie przed ubojem powodu-
je zmniejszenie zapasów glikogenu, koniecznego do właściwe-
go przebiegu procesu dojrzewania mięsa wołowego. Docho-
dzi wówczas do nieodpowiedniego zakwaszenia mięsa: pH 
przyjmuje wartość 5,8 lub powyżej. Niskie zakwaszenie mię-
sa wpływa przede wszystkim na barwę, strukturę, kruchość, 
smak co w przypadku mięsa wołowego może wywoływać wa-
dę DFD (ang. dark – ciemne, firm – twarde, dry – suche). Mię-
so dotknięte tą wadą jest dyskwalifikowane przez konsumen-
tów. Transport wywołuje u zwierząt bardzo silny stres i zmę-
czenie. Konsekwencją grupowania zwierząt podczas transportu 
oraz w magazynach żywca są często uszkodzenia tkanki mię-
śniowej oraz przekrwienia, dlatego zwierzęta w tych pomiesz-
czeniach powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki do-
brostanowe oraz być odpowiednio traktowane.
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Bioasekuracja, czyli podstawa walki z ASF
Dla hodowców trzody chlewnej stwierdzenie w ich fermie ogniska występowania choroby ASF, czyli afrykańskiego 
pomoru świń oznacza w konsekwencji wybicie posiadanego stada świń oraz ogromne straty finansowe. Niejedno-
krotnie stanowi to ich osobistą tragedię, a załamanie produkcji w ich gospodarstwie lub jej odtworzenie trwać może 
przez wiele następnych lat.

mgr inż. Andrzej Knyżewski 
Kierownik Zespołu Doradców w Piszu

Produkcja trzody chlewnej w powiecie piskim nie jest duża. 
Niemniej na naszym terenie jest kilka dużych gospodarstw 
w których jest prowadzona produkcja trzodziarska i problem 
ASF-u nie może umykać naszej uwadze. Jednym z głównych 
czynników decydującym o powodzeniu walki z tą groźną cho-
robą jest profilaktyka i zapobieganie. Znajomość sposobów roz-
przestrzeniania się ASF ma tutaj zasadnicze znaczenie.

Drogi rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego tę cho-
robę są następujące:
n poprzez zarażone sztuki świń lub poprzez odpornych nosi-

cieli,
n nasienie knurów,
n innych zwierząt gospodarskich, insektów, gryzoni, ptaków, etc,
n obuwia i ubrań osób przybywających do fermy, pojazdów 

przybywających z zewnątrz,
n zakażonej paszy, wody, ściółki,
n kontaktu z padłymi zwierzętami,
n poprzez sprzęt weterynaryjny lub inny.

Znajomość sposobu rozprzestrzeniania się patogena by-
ła podstawą opracowania zasad tzw. bioasekuracji, czyli 
działań mających na celu ochronę biologiczną i zdrowotną 
przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych w gospo-
darstwach rolnych. Od wielu dziesiątek lat zasady te w przy-
padku zagrożeń epidemicznych są stosowane. W ostatnich 
latach w Polsce ze względu na ASF i Ptasią Grypę zostały 
one zaostrzone. Bioasekurację, jako zbiór działań ogranicza-
jących rozprzestrzenianie się tej groźnej choroby możemy po-
dzielić na wewnętrzną i zewnętrzną. Jeszcze inne procedury 
mają odniesienie do zarządzania chorym stadem. Właścicie-
le gospodarstw w których prowadzona jest hodowla trzody 
zobligowani są z mocy prawa do przestrzegania ustalonych 
procedur. Podstawowym warunkiem jest szczelne ogrodze-
nie budynków inwentarskich i ich najbliższego oto-
czenia. Bardzo istotna jest kwarantanna, którą mu-
szą przejść zwierzęta przed ich włączeniem do sta-
da. Również transport i wjazd na fermę podlega ob-
ostrzeniom. Niezbędna jest kontrola i dezynfekcja po-
jazdów zewnętrznych wjeżdżających na teren fermy. 
Okna i wentylatory powinny być zabezpieczone siat-
ką. Używana na fermie słoma musi pochodzić z ob-
szarów wolnych od tej choroby. Przed wejściem na 
fermę obuwie powinno być czyszczone mechanicz-
nie i dezynfekowane. Maty dezynfekujące są koniecz-
nym wyposażeniem. Istotnym elementem biasekura-
cji jest walka z gryzoniami i insektami. Na terenie 
fermy musi funkcjonować również system sprawdza-
nia, rejestracji i identyfikacji osób odwiedzających fer-
mę z zewnątrz oraz pojazdów wjeżdżających. Wła-
ściciele takich gospodarstw i pracownicy muszą tak-

że pamiętać, że nie mogą brać udziału w polowaniach i na-
gonkach oraz pracować w innych chlewniach. 

Zwrócić uwagę należy także na fakt występowania czynni-
ków niezależnych od hodowców trzody, które ujemnie wpły-
wają na prowadzone działania związane z bioasekuracją. Tymi 
czynnikami są: inne fermy zlokalizowane w odległości poniżej 
2 km oraz duże zagęszczenie świń. Przyjmuje się, że ryzyko 
epidemiczne zdecydowanie zwiększa się jeśli obsada świń jest 
większa niż 100 szt. na 1 km2. Dużym zagrożeniem są uboj-
nie znajdujące się poniżej 1 km oraz drogi o dużym natęże-
niu transportu świń. Istotne zagrożenie stanowią również in-
ne zwierzęta, zwłaszcza dziki.

Na przestrzeni lat od kiedy choroba ASF zaczęła stanowić 
realne i bardzo duże zagrożenie nie było przypadku wystąpie-
nia jej ogniska w piskich fermach trzodziarskich. Przypadki 
ASF-u stwierdzane były u dzików. Ostatni taki przypadek od-
notowano w dniu 17.03.2022 r. we wsi Ublik, gm. Orzysz. Nie-
stety migracje populacji dzików są problemem i chore dziki 
będą wędrowały do nas z powiatów ościennych. W ostatnich 
miesiącach stwierdzono ASF u padniętego dzika w pow. goł-
dapskim i szczycieńskim. Miejmy nadzieję, że obowiązujący 
od 31.08. odstrzał sanitarny dzików przyczyni się do zmniej-
szenia tego zagrożenia. Reasumując ogólną sytuację związaną 
z zagrożeniem chorobą ASF można powiedzieć, że sytuacja na 
terenie powiatu piskiego jest stosunkowo dobra. Piscy rolnicy 
prowadzący produkcję trzody chlewnej świadomi są istnieją-
cego zagrożenia i roli bioasekuracji w zwalczaniu tej choro-
by. Życzyć sobie należy żeby ta względnie dobra sytuacja by-
ła trwała i zagrożenie z roku na rok było mniejsze. Nie zmie-
nia to powagi sytuacji i należy przypominać rolnikom o wiel-
kim zagrożeniu i roli profilaktyki w zapobieganiu rozprze-
strzeniania się tej choroby.
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Kiszone ziarno kukurydzy, jako komponent
paszowy w żywieniu trzody chlewnej
Choć kukurydza jako roślina paszowa, znajduje największe zastosowanie w żywieniu krów mlecznych, to jednak 
coraz częściej pojawia się również w dawkach pokarmowych dla trzody chlewnej. W żywieniu świń zastosowanie 
najczęściej znajduje ziarno kukurydzy.

dr inż. Rodian Pawłowski 
Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej 

Produkcja kukurydzy na ziarno jest pro-
cesem kosztownym, ponieważ z powodu 
dużej wilgotności zbierane ziarno musi zo-
stać poddane procesowi suszenia, które ma 
na celu utrzymanie odpowiedniej wartości 
energetycznej ziarna oraz jego zabezpie-
czenie przed przedwczesnym popsuciem. 
Problem jest także z właściwym dopaso-

waniem czasu suszenia ziarna. Zbyt długi czas nagrzewania 
może powodować pogorszenie strawności i jakości białka pa-
szy. Alternatywą dla procesu suszenia ziarna kukurydzy co-
raz częściej staje się jego zakiszanie.

 
Kukurydza ze względu na zawartość cukrów prostych jest 

paszą łatwo podlegającą procesowi kiszenia, który jest ok. 
4-krotnie tańszy niż suszenie. Pozwala również na zakisza-
nie ziarna wilgotnego, co wpływa na przyspieszanie zbiorów 
kukurydzy. Ziarno może być zakiszane w silosach lub w rę-
kawach foliowych, po uprzednim jego rozgnieceniu lub śru-
towaniu. Najwydatniejszym sposobem kiszenia jest stosowa-
nie rękawów foliowych, napełnianych specjalnymi prasami, 
w których uzyskuje się najodpowiedniejszy stopień zagęsz-
czenia ziarna. Jak już wcześniej wspomniano zakisza się ziar-
no wilgotne, którego optymalna wilgotność powinna wynosić 
30-40%. Drugim ważnym wskaźnikiem gwarantującym nam 
dobrej jakości kiszonkę jest pH. Optymalne powinno być na 
poziomie 4,0-4,3. Należy jednak pamiętać, aby właściwie do-
brać ziarno do zakiszenia. Zbyt wilgotne może być przyczyną 
nadmiernej fermentacji, co doprowadzi do dużych strat ener-
gii paszy. Natomiast zbyt suche, gorzej się ubija i stwarza ry-
zyko rozwoju grzybów, a tym samym mikotoksyn, które dla 
zwierząt monogastrycznych, są szczególnie szkodliwe. Dlate-
go w celu zmniejszenia strat i właściwego procesu kiszenia za-
leca się stosowanie konserwantów, które powinny być doda-
wane do ziarna w momencie jego rozdrabniania. Można za-
stosować konserwant chemiczny zawierający kwas propiono-
wy lub konserwant biologiczny w postaci bakterii wytwarza-
jących ten kwas. Użycie odpowiedniego konserwantu uzależ-
nione jest od zawartości suchej masy w ziarnie kukurydzy. Im 
zawartość suchej masy wyższa tym lepiej zastosować konser-
want o znanej, odpowiednio wysokiej zawartości kwasu pro-
pionowego, która pozwoli na szybkie obniżenie pH.

Zalety stosowania konserwantów w procesie kiszenia:
n obniżenie wartości pH zakiszanego materiału,
n skrócenie czasu kiszenia,
n przedłużenie przechowywania produkowanych kiszonek,
n zapewnienie stabilności tlenowej w trakcie skarmiania.

Stosując kiszonkę z ziarna kukurydzy w żywieniu trzody 
chlewnej musimy mieć na uwadze właściwe zbilansowanie 
dawki pokarmowej. W przeliczeniu na suchą masę ma ona 
zbliżoną wartość pokarmową jak ziarno suszone. Jest boga-
tym źródłem energii, nie posiada substancji antyodżywczych 
oraz charakteryzuje się dużą smakowitością. Jednakże w po-
równaniu z innymi zbożami ma niekorzystny bilans energii 
do białka. Dlatego przy przygotowywaniu dawki pokarmowej 
z udziałem kiszonki z ziarna kukurydzy należy uzupełnić ją 
odpowiednimi koncentratami białkowymi i dodatkami mine-
ralnymi. Zawartość suchej masy w kiszonce z ziarna kukury-
dzy, podobnie jak w przypadku procesu zakiszania ma zna-
czenie, także w żywieniu. Zbyt duży jej poziom w kiszonce 
pogarsza pobranie i wykorzystanie paszy, co objawia się gor-
szymi wynikami odchowu. Kiszone ziarno kukurydzy cha-
rakteryzuje się odczynem kwasowym, co pozytywnie wpły-
wa na stan higieniczny paszy. Ponadto dzięki obecności bak-
terii kwasu mlekowego pełni funkcje probiotyczne i zakwa-
szające, a te z kolei dodatnio wpływają na pracę układu po-
karmowego i poprawiają strawność paszy.

Ziarno kukurydzy w formie kiszonej powinno być stosowa-
ne przede wszystkim w żywieniu tuczników i loch. W przy-
padku loch, ważnym czynnikiem ograniczającym jest jakość 
kiszonki. W żywieniu tuczników można ją stosować przez cały 
okres tuczu. W pierwszej fazie tuczu dzienny udział kiszonego 
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ziarna na sztukę wynosić powinien ok. 1 kg. W drugiej fazie 
tuczu dopuszcza się udział nawet 3 kg kiszonego ziarna kuku-
rydzy. Wykorzystanie kiszonki z ziarna kukurydzy w porów-
naniu ze śrutą kukurydzianą zapewnia dobre wyniki tuczu 
i to niezależnie od sposobu rozdrobnienia materiału kiszon-
karskiego (tab. 1). W doświadczeniu Purwina i in. (2011) nie 
wykazano istotnych różnic pomiędzy stosowaniem różnych 
postaci kiszonego ziarna na wyniki wartości tucznych świń. 
Różnice natomiast uzyskano pomiędzy tucznikami otrzymu-
jącymi ziarno kiszone, a śrutę kukurydzianą.

Kiszone ziarno kukurydzy może być stosowane zarów-
no w systemach żywienia na sucho, jak i na mokro. Jej udział 
w dawkach pokarmowych zależy od jakości skarmianej kiszon-
ki, czyli od zawartości suchej masy i sposobu zakiszania. Za-
zwyczaj stanowi ok. 50% dawki pokarmowej, a w przypadku 
użycia, jako komponentu mieszanki paszowej zaleca się udział 
20-30%. Musimy jednak pamiętać, że ze względu na udział 
komponentu wilgotnego, jakim jest kiszonka, paszę taką nale-
ży skarmiać na bieżąco by uniknąć jej psucia w wyniku zbyt 
długiego przechowywania. Pasza zbyt wilgotna będzie tworzy-
ła zbryłowania, które mogą stanowić utrudnienie w jej trans-
porcie w paszociągach, lub zawieszanie się jej w autokarmni-
kach. Problem z zastosowaniem pasz wilgotnych pojawia się 

szczególnie zimą, kiedy może dochodzić do 
ich miejscowego marznięcia i uniemożliwić 
właściwe skarmianie.

Z punktu widzenia surowca rzeźnego 
pewnym czynnikiem ograniczającym nie-
co stosowanie kukurydzy w żywieniu świń 
jest jej wpływ na jakość słoniny. Ziarno ku-
kurydzy zawiera duże ilości nienasyconych 
kwasów tłuszczowych oraz ksantofili, które 
pogarszają konsystencję i zabarwienie sło-
niny. Nienasycone kwasy tłuszczowe po-

wodują miękkość słoniny, a ksantofile jej żółte zabarwienie. 
Aby oddawany surowiec rzeźny był pozytywnie postrzegany 
przez kupujących, dobrze jest w końcowej fazie tuczu ogra-
niczyć dodatek kukurydzy w paszach, zastępując je innymi 
zbożami np. jęczmieniem. 

Podsumowując należy pamiętać, że właściwe żywienie 
świń w oparciu o kiszone ziarno kukurydzy jest procesem 
złożonym. Aby prawidłowo przygotować dawkę pokarmo-
wą w oparciu o kiszone ziarno należy o niej pomyśleć już 
w momencie wyboru odpowiedniej odmiany kukurydzy. 
Odmiany przeznaczone na ziarno powinny charakteryzo-
wać się dużym plonowaniem ziarna, typem generatywnym 
– tzn. posiadać niską łodygę i nie wykazywać tendencji do 
krzewienia, a także cechować się odpornością na mikotoksy-
ny i skróconym okresem dosychania ziarna w kolbach. Na-
stępnie należy zadbać o właściwą uprawę i technologię ki-
szenia ziarna kukurydzy, a skończyć na właściwym jej zbi-
lansowaniu, dostosowanym do odpowiednich grup żywie-
niowych. Patrząc na dane dotyczące wielkości upraw ku-
kurydzy i na rozwój różnych technik jej konserwacji moż-
na sądzić, iż kiszone ziarna kukurydzy będą coraz częściej 
stanowić komponent paszowy wykorzystywany w żywie-
niu trzody chlewnej.

Przyrosty dobowe i wykorzystanie paszy przez tuczniki żywione różnymi 
postaciami kukurydzy. (Purwin C. i in., 2011); A, B - P≤0,01

Wyszczególnienie Śruta
kukurydziana

Ziarno
kiszone gniec.

Ziarno
kiszone śrut.

Przyrosty dobowe (g) 938B 1046A 1057 A

Dzienne zużycie paszy (kg) 2,51B 2,29 A 2,27 A

Wykorzystanie
białka ogólnego g/kg 450 B 397 A 398 A

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

zaprasza do udziału w seminarium wojewódzkim

„Rolnictwo precyzyjne w teorii i praktyce ”
9 listopada 2022 r. o godz. 10

w Wiejskim Centrum Inicjatyw w Giżach, Giże 7 k. Olecka
Seminarium będzie doskonałą okazją do zapoznania się z możliwościami nowoczesnych rozwiązań rolnictwa 
precyzyjnego w teorii,  poprzez wysłuchanie wykładów naukowców i praktyków z branży. Pozwoli również 
w praktyce sprawdzić funkcjonowanie nowoczesnych systemów nawigacji m.in.  dronów, w symulowanych 
pokazach oprysków mapowanego pola. 
Szczegóły poznają Państwo po zapoznaniu się z programem seminarium, który będzie dostępny na stronie 
internetowej ośrodka – www.wmodr.pl w zakładce Aktualności.

Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne i organizacyjne jest Piotr Michniewicz,
 tel. 695 550 979, e-mail: p.michniewicz@w-modr.pl
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Wyróżnienie w konkursie pn. „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje 
na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”.

Jagodowa wyprawa
Bogusław Łukwiński

Było to w czasach, kiedy liczbę telewizorów na warmiń-
sko-mazurskiej wsi można było policzyć na palcach jednej 
ręki, a polna droga z Koszelew do Płośnicy wiła się wąską 
wstęgą wśród łanów zbóż i rzadko można było spotkać na 
niej rowerzystę, który mozolnie forsował zwały mielącego 
się pod kołami piasku lub też konny zaprzęg udającego się 
na swe pole rolnika. Dziś droga, a jakże, dalej łączy obydwie 
wyżej wspomniane wsie, ale pędzący w szczelnie zamknię-
tych, klimatyzowanych autach kierowcy są pozbawieni przy-
jemności odurzania się zapachem zbóż, siana, kwiatów, ziół 
i starego sosnowego boru – tego, którego mieszkańcy Kosze-
lew zwą i dzisiaj „płośnickim”. 

To spory kompleks leśny mający swoje tajemnice związa-
ne z grobami wojennymi z 1914 roku i legendami o błąkają-
cych się potępionych duszach żołnierzy, lecz w mojej pamięci 
pozostanie jako miejsce niesamowitej wycieczki – wyprawy 
jakiej nigdy więcej nie doświadczyłem i którą pamiętam, jak-
by była ona wczoraj, mimo że minęło już pół wieku. 

Pomimo obowiązków domowych, zwłaszcza kiedy nie 
było intensywnych prac polowych, koszelewskie gospodynie 
spotykały się na przedpołudniową „kolejkową” kawę i nie 
chodziło tu bynajmniej o napar pity w kolejce przed GS-
-owskim sklepem, a „kolejkową”, bo spożywaną każdego 
dnia w innym domu uczestniczki owego miłego skądinąd 
zwyczaju. Podczas takich „kawowych party” rodziły się nie-
kiedy ciekawe pomysły, a to organizacji sąsiedzkiego wie-
czorku tanecznego, który dzisiaj nosiłby nazwę „domówki” 
lub też wspólnej produkcji wieńców nagrobnych z gałązek 
świerkowych zwanych „jegliją” do udekorowania grobów na 
przykład na Wszystkich Świętych, czy też organizacji owej 
niebywałej wyprawy do „płośnickiego” lasu – na jagody.

Chętnych rodzin na wyjazd po zbiór czarnego, leśnego 
runa, jak się okazało nazbierało się wiele. Największym logi-
stycznym problemem było znalezienie podwody. Większość 
mężczyzn i starszych dzieci zajęta była pracami w polu, no 
i wolnego zaprzęgu trudno było poszukać. Ostatecznie uda-
ło się – wolny pojazd w komplecie z koniem i woźnicą – 
okazał się być własnością mojego wuja Józefa, na którego 
niewielkim kilkumorgowym gospodarstwie poważniejszych 
prac akurat nie było. Była jednak pewna niedogodność. Wóz 
z zaprzęgu wujka, jako jeden z nielicznych już we wsi, był 
jeszcze na drewnianych kołach, kowalskiej roboty, okutych 
stalową obręczą. Być może taki egzemplarz mógłby być dzi-
siaj ozdobą niejednego szanującego się skansenu, ale wtedy 
oględnie mówiąc nie zachwycał i każdy z pasażerów wolałby 
zapewne jechać szybszym, wygodniejszym i lepiej prezentu-
jącym się „gumiakiem”. Swoją drogą wujek Józek mógłby 
z powodzeniem mieć nowocześniejszy pojazd, bo jego syn 
mechanik chciał mu taki zbudować, lecz przy każdej próbie 
imputowania wymiany „na lepszy model”, poczciwy wujek 
stanowczo odmawiał, bo przecież jego wóz jest dobry i na 
pewno nie złapie w nim gumy. Do wozu zaprzęgnięta była 
niewielka siwa klaczka – koński fenomen Koszelew, ponie-
waż podobnych koników było we wsi kilka. Stanowiły one 

efekt wielu lat „kooperacji” jasnego ogierka z gospodarstwa 
pana Faralisza z siwą klaczą od Mondrocha. Całe ich końskie 
potomstwo oprócz podobnej maści odziedziczyło po swych 
przodkach spokój i dobre ułożenie, ale nie oszukujmy się 
– demonami mocy i prędkości nie było. No, ale jak mówi 
przysłowie darowanemu koniowi, a w tym przypadku na-
wet z wozem i woźnicą, w zęby się nie zagląda, czyli nie 
marudzi i nie wybrzydza. Wczesnym rankiem pięknie zapo-
wiadającego się lipcowego dnia cały drabiniasty wóz zapełnił 
się po brzegi matkami i ich dziećmi, i wio na spotkanie leśnej 
przygody! 

Ja też – zadowolony zasiadłem obok mojej mamy miesz-
cząc się swobodnie pomiędzy szczeblami drabiny wozu. Moje 
szczęście okazało się być wielkie, bo obok mnie usadowił się 
Marek – mój najlepszy przyjaciel z dzieciństwa, niesamowity 
znawca wiejskiej fauny i flory, którego praktycznej wiedzy 
mógłby mu z pewnością pozazdrościć sam David Attenboro-
ugh. Dla mnie Marek też był autorytetem, zazdrościłem mu 
wiedzy oraz tego, że w gospodarstwie jego rodziców był sad 
– a w nim między innymi, pachnące, jak żadne znane dziś 
jabłka – papierówki. Na niedojrzałe jeszcze egzemplarze tego 
owocu mój przyjaciel odziedziczył po przodkach sposób na 
wcześniejsze ich dojrzewanie. Marek zagrzebywał je w sianie 
w stodole i tym samym dodawał im zapachu pogodnie wy-
suszonej trawy. Okazało się, że jak przystało na prawdziwe-
go przyjaciela, zabrał kilka tak wspaniale uszlachetnionych 
owoców i podzielił się nimi ze mną. 

– „No uważajta narody, ino się trzymajta mocno, co nie 
wypadnieta” – zaordynował woźnica, wyraźnie czując się 
odpowiedzialnym za część dziecięcego i niesfornego prze-
cież ładunku.

Ruszyliśmy. Koń ciągnął wóz z wielkim mozołem postę-
pując noga za nogą, a odległość około pięciu kilometrów 
dzieląca start od celu zdawała się nie mieć końca. Na szczę-
ście dorosła część pasażerów, w sposób zupełnie spontanicz-
ny, zadbała o program artystyczny na czas podróży. Były 
to głównie wesołe piosenki wykonywane a capella, których 
kanwa zadziwiająco korespondowała z mijanymi krajobra-
zami. Gdy wyjechaliśmy ze wsi na pobliskie łąki, zabrzmiał 
szlagier o Kaśce, która siedziała na łące, na zielonej i czekała 
na swego kochanego Jasia. Natomiast przy zjeździe z ma-
łej górki, kiedy klaczka po raz pierwszy i jedyny tego dnia 
pchnięta siłą grawitacji ciągniętego za sobą ładunku prze-
szła do leciutkiego kłusa, zaintonowano „Hej z góry, z góry 
jadą Mazury…”. Wydaje mi się, że tylko jedna z piosenek 
nie pasowała do przyjętego schematu. Być może ten fakt 
lub też ciekawa warstwa tekstowa wryły się w moją pamięć. 
Jej bohaterką była niejaka Maryna widziana we młynie na 
drabinie. Podmiot liryczny wypominał dziewczynie drob-
ny mankament jej urody – „grube uda”, ale wspominał też 
o dziewczęcych „samych cudach”. No cóż, po latach muszę 
obiektywnie stwierdzić, że lista prezentowanych utworów 
do bardzo pruderyjnych raczej nie należała, ale nikogo to 
nie gorszyło, a raczej wywoływało dobry humor, okraszony 
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szerokim uśmiechem tej sunącej wśród szumiących łanów 
pól gawiedzi. Najważniejsze było jednak to, że czas zleciał 
znacznie szybciej, a całkiem już blisko można było zobaczyć 
ciemnozieloną ścianę upragnionego celu podróży. Podróżni 
zaczęli sprawdzać, czy las ich już słyszy krzycząc: „hop, hop, 
echo”, a gaj odpowiadał im tymi samymi słowami zaprasza-
jąc do siebie. Ja również pozwoliłem sobie pokrzyczeć, bo 
zawsze tak bawiliśmy się echem: z moim dziadkiem – gajo-
wym, z rodzicami, czy też z innymi dziećmi. 

Po przybyciu na miejsce, całe wesołe towarzystwo dostar-
czone przez wuja Józka rozpierzchło się po lesie. Wszyscy 
jednak przestrzegali ustalonych norm i prawideł – dzieci za-
wsze pozostawały w pobliżu swoich mam i nakazane miały, 
by nie oddalać się. A skoro była ustalona taka reguła żadne-
mu nawet na myśl nie przychodziło, by ją złamać. Przecież 
raz wypowiedziane słowo dorosłego stawało się prawem 
i nie było z tym dyskusji. Poza tym rodzinne grupy zbiera-
czy leśnego runa związane były oryginalną siecią kontroli 
i współpracy. Każde dziecko miało do zbierania kubeczek, 
który po napełnieniu owocami wysypywało do wiadra sto-
jącego przy mamie. W ten sposób, co jakiś czas kontakt 
z rodzicem obowiązkowo był zapewniony. Ja także kilka-
krotnie pojawiałem się, by zsypać swój urobek do naczynia 
zbiorczego i za każdym razem moja mama dziwiła się, że 
tak dobrze mi idzie. Uskrzydlało mnie to i motywowało do 
dalszego zbierania. Miałem zresztą wypróbowany sposób na 
sukces w jagodobraniu. Pod żadnym pozorem nie można 
było zrywanego urobku podjadać. Tę przyjemność zostawia-
łem sobie zawsze na koniec, bo wiedziałem, że jak jagódki 
zasmakują, to ręce same wrzucać je będą do ust zamiast do 
kubeczka.

 Jak przy każdej solidnej robocie był czas na przerwę śnia-
daniową, na którą składała się kanapka swojskiego chleba, 
który piekła nam babcia, gdyż w żaden sposób nie chciała 
przekonać się do kształtu, wyglądu i smaku pieczywa z ge-
esowskiego sklepu oraz słodkiej kawy zbożowej z mlekiem 
w szklanej butelce po oranżadzie. 

Zadziwiająco szybko nasze wiadro zapełniło się po brzegi 
jagodami. Inni także mogli poszczycić się podobnym suk-
cesem. Czas było więc wracać do domu. Droga powrotna 
jak zwykle zdawała się być znacznie krótsza od tej do celu. 
Dziesięć litrów jagód niczym wielkie trofeum świetnie pre-
zentowało się na kuchennym stole i jeszcze przed szesnastą, 
czyli godziną przyjazdu z pracy mojego taty, zostało prze-
robione na trzy kulinarne specjały. Pierwszym z nich była 
zupa jagodowa z zacierkami. Znam doskonale jej smak. Nikt 
nie robi tak pysznej jagodowej jak moja mama, która jak się 
okazuje jest jedną z nielicznych gospodyń trudniących się 
wykonaniem tej rzadko spotykanej kompozycji. Moja żona 
słucha ze zdumieniem mężowskich wywodów o owej zupie 
i nie może uwierzyć, że zacierki plus jagody mogą dobrze 
smakować. A ja mam już przepis od mojej mamy i następne-
go lata spróbuję wykonać to danie – a co, niech żona zobaczy, 
że chłop też potrafi. 

Drugim daniem wystawnego jagodowego obiadu, którym 
wspólnie z mamą podjęliśmy głowę rodziny były pierogi – 
oczywiście z jagodami, które ma się rozumieć pomagałem 
lepić. Tata był zachwycony niespodzianką, gdyż wiedział 
o wyprawie i myślał, że nikogo jeszcze nie zastanie w domu. 
A tu proszę – rodzinka w komplecie, jak co dzień wspólnie 
zasiadła do obiadu. Nie muszę dodawać, że jagodowe da-
nia bardzo nam wszystkim smakowały. Co się stało z resztą 
zbiorów? Zostały zamknięte i zaklęte w słoiczkach, by zi-
mowymi wieczorami, czarować domowników wspaniałym 
smakiem i zapachem lata. 

Od wielu lat nie mieszkam już w Koszelewach, ale czę-
sto odwiedzam „płośnicki” las. Wydaje mi się, że staruszek 
nic się nie zmienił. Jest prawie taki sam jak wtedy, gdy po 
raz pierwszy spotkaliśmy się owego letniego poranka. Kiedy 
byłem starszy zaprzyjaźniłem się z nim, a on odkrył przede 
mną swoje skarby ukryte w leśnym runie. Potem pokazałem 
go swojej żonie, a później córce. Często razem wyprawiamy 
się na jagody, poziomki i podgrzybki, które nigdzie indziej 
tak pięknie i licznie nie rosną.

Wizja „Jagodowej wyprawy” autorstwa Michała Kowalkowskiego
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Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie zł/dt

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

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

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

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

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

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie zł/dt

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

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

Pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat 332,00
Prestarter 1 250
Starter Standard 202

Produkty SANO (zł/dt)
Laktoma 248,00
Mleko Milsan 708,00
San Bull 320,00

Pasze dla bydła (zł/dt)
Krówka 180,00
Lactoma 248,00
Opas 254,00
Keno 154,00
Cielak 1 216,00
Cielak 2 200,00

Pasze dla drobiu (zł/dt)
Brojler 2 224,00
Brojler 3 216,00
Koncentrat 35 300,00
Kurka z podwórka 212,00

Inne (zł/dt)
Otręby pszenne 152,00

Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa

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

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 bez GMO 170,50
Agro TOP 20 bez GMO 178,00
Agro TOP 22 bez GMO 181,00
Agro TOP 24 bez GMO 194,50
Agro 18 bez GMO 180,50
Agro 19 bez GMO 192,00
Agro 21 bez GMO 198,00
Agro 23 bez GMO 200,50
Agro Finezja 22 bez GMO 220,50
Agro Extra Energia bez GMO 235,50
Agro Delicja bez GMO 293,00
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 168,50
Agro TOP 20 176,00
Agro TOP 22 185,00
Agro TOP 24 192,00
Agro Perfect 18 178,50
Agro Perfect 19 190,00
Agro Perfect 21 196,00
Agro Perfect 23 198,50
Agro Finezja 22  213,50
Agro Werwa (GMO) 396,00
Agro Delicja 287,00

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

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

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

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

kurczęta hodowlane (zł/dt)
Kurka 1 59,00
Kurka 2 56,63
Kurka 3 54,63

drób wodny (zł/dt)
Gęś / Kaczka 1 60,13
Gęś / Kaczka 2 55,88

indyki (zł/dt)
Indyk Vit Starter 75,75
Indyk Vit Grower 71,25
Indyk Vit Finiszer 66,25

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

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

Pasze dla kur niosek (zł/dt)
Kurka Nioska 57,00
Kurka Nioska Gospodarska 52,00
Kurka Nioska Zgrodowa 57,25
Koncentrat sojowy dla kur niosek 52,50

Premiksy dla kur niosek (zł/dt)
KokoVitAgro 92,00

Kurczak brojler farmerski (zł/dt)
Brojler Starter 64,25
Brojler Grower 60,25
Brojler Finiszer 59,50

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

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

Power Starter (25 kg) 112,00
Otręby pszenne 180,00
Power tucznik (25 kg) 104,00
Provit L (25 kg) 99,00
Provit P (25 kg) 105,00
Provit T (25 kg) 99,00
Śruta rzepakowa 240,00
Śruta sojowa 340,00

CENY PASZ (10.10.2022 r.)
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.10.2022 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

Spółdzielnia Ogrodniczo-
-Pszczelarska w Giżycku

Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec

P.U.-H. „CHEMIROL”
Bartoszyce

ZRiO „Agroplon”
Bartoszyce 

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY

Cevino 500 s.c. 1l 258,00 1l 267,00

Galaxo 150 WG 0,2 kg 128,80

Buster 100 EC 1l 72,00

Desperado 500 S.C. 5l 131,61

Saper 500 s.c. 1l 145,50

Chwastox Extra  300 SL 1l 35,00

Chwastox Turbo 340 SL 1l 40,50

Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 39,00

Roundup 360 plus 1l 75,99

Rosate 360 SL 20l 910,00

Roundap Flex 1l 105,00 1l 75,94

Halvetic 180 SL 5l 195,00 10l 378,28 5l 194,00

FUNGICYDY

Makler 250 ES 1l 105,79
Aspik 250E 1l 158,68
Porter 250EC 1l 117,57 1l 114,30
Kendo 50 EW 1l 363,81 1l 360,00
X met 100 SL 1l 185,00
Kier 450 S.C 5l 869,61
Infinito 687,5SC 1l 125,00
Ambrossio 500 S.C. 5l 594,51 5l 638,00

INSEKTYCYDY

Los Ovados 200SC 100g 32,58

Aceptir 200 SE 1l 280,65

Delmetros 100 s.c. 100ml 22,95

ZAPRAWY i regulatory

Triter 0,5 FS 500ml 54,80

Syrius 02WS 0,3kg 25,00   

Orius Extra 02WS 0,3kg 25,00   

Orius Extra 250EW 1,5 kg 95,00   

Madron 0,5 FS 500 ml 156,00

Flutrix 0,5 FS 500ml 47,55

Mepik 300SL 1l 77,62

Regullo 500 EC 1l 219,28

regulator CCC 750 SL 5l 52,00
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Publikacje dostępne u doradców w Zespołach Doradców oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Jeśli masz przyjaciół – załóż stowarzyszenie. Jeśli masz pieniądze – załóż fundację. 
To hasło, które dobrze oddaje różnicę pomiędzy tymi formami.

W 2020 r. na terenie Polski aktywnie działało 95,2 tys. rejestrowych organizacji non-profit, 
mających osobowość prawną stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fun-
dacji, społecznych podmiotów wyznaniowych, kół gospodyń wiejskich oraz organizacji 
samorządu gospodarczego i zawodowego), wśród których najliczniejszą grupę stanowiły 
stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne (66,8 tys.; 70,1%), a następnie fundacje 
(16,0 tys.; 16,8%). W 2020 r. po raz pierwszy w badanej zbiorowości uwzględniono koła 
gospodyń wiejskich, których było 8,5 tys. (8,9%). Niemal co 10 organizacja non-profit 
posiadała status organizacji pożytku publicznego (9,3 tys.). Z kolei podmioty ekonomii 
społecznej stanowiły 99,2% aktywnych organizacji, czyli 94,5 tys. (w tym na dzień 31 
grudnia 2020 r. 0,3 tys. jednostek znajdowało się na liście przedsiębiorstw społecznych 
prowadzonej przez MRiPS). 
Najpopularniejsze formy organizacji pozarządowych to stowarzyszenia 
i fundacje. W opracowaniu przedstawione zostały najważniejsze informa-

cje o sposobie ich tworzenia i funkcjonowania oraz podstawowe różnice między nimi - szczególnie 
pomocne na starcie działalności społecznej.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Fundacje i stowarzyszenia 
przyjazne ekonomii społecznej

warmińsko-mazurski ośrodek doradztwa rolniczego 
z siedzibą w olsztynie

ul. jagiellońska 91, 10-356 olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 wmodr z siedzibą w olsztynie

olsztyn, 2022 r.

jadwiga weisbrod

CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.10.2022 r.)

Nazwa środka ochrony
roślin

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

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

HERBICYDY
Huzar ACTV 5l 720,00 5l 720,00
Fenoxinn 110EC 1l 199,00 1l 148,00 1l 150,00
Fundamentum 700 WG 0,3kg 60,00 38g/150g 69/340. 38g 70,00
Galaper 200EC 1l 109,00 1l/5l 70/360. 1l 70,00
Major 300SL 1l 89,00 1l 136,00
Tristar 50SG 0,3kg 35,00
Chwastox Turbo 340 SL 5l 290,00 5l 291,00
Maister POWER 42,5 OD 5l 820,00 5l 820,00
Mustang forte 195SE 1l 69,00 1l 75,00 1l 76,00
Fusilade Forte 150 EC 1l 129,00
Puma Uniwersal 069 EW 1l 139,00 5l 680,00 5l 678,00
Puma Uniwersal 069 EW 1 l 139,00 1 l 145 1 l 143

FUNGICYDY
Ambrossio 500 S.C. 1l 219,00 zł 1l 130,00 1l 129,00
Tarcza Łan 250 EW 1l 69,00 1l 98,00 1l 99,00

INSEKTYCYDY
Coragen 200 S.C. 50ml 85,00
Apis 200SE 0,25kg 295,00 1l 295,00 1l 298,00
Delmetros 100 S.C. 1l 185,00 100ml 49,00
Mospilan  20 SP 80g 60,00

ZAPRAWY I REGULATORY
Mepik 300SL 1l 80,00 1l 80,00 1l 80,00
Toprex 375SC 5l 1560,00 5l 1550,00
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CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (10.10.2022 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy

OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu

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

Strefa różowa – 6,80 + VAT,
Strefa czerwona – 6,60 + VAT 
– WBC kl. E – 8,30-9,50 + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa 0:

jałówki – śr. 14
buhajki – śr. 13,25

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

byki pow. 300 kg R – 21,50

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

byki mięsne: brak skupu

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

CENY SKUPU MLEKA (10.10.2022 r.)

Spółdzielnia

Cena 
w zł. 

za jedn. 
tłuszczu

Cena 
w zł. 

za jedn. 
białka

Dopłata 
w zł. 

za klasę 
Extra

Średnia 
cena 

wypłacona 
za miesiąc 

/brutto/

Dopłata
za

wielkość
dostawy

Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo 2,84   

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M. Mrągowo 2,79

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”

Oddział w Lubawie
0,11 0,10 0,10+0,05 2,69 0,10-0,22

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

za kontr użytkowości.

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (10.10.2022 r.)

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

Biskupiec    150-200 1,00-1,20

Ełk 140 110 120 120 0,90-1,20

Giżycko    180-250 0,80-1,50

Olecko 145 120 125 100-120 0,80-1,20

Orneta 1650 1400 180 1,00

Pisz    170 0,80-1,20

Szczytno    225 0,90
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Nazwa

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

Agro-Produkt M. Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H
S. Bartkowski, Lidzbark

„Amiga”
sp. z. o.o. Kętrzyn"

Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec"

Roślinna Apteka
Teresa Nowak – Ełk

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak  
P.A. Michalak Szczytno

Chemirol Bartoszyce

Zaopatrzenie Rolnictwa
i Ogrodnictwa

„Agroplon” Bartoszyce

Agro-Małdyty sp. z.o.o

„BAY WA” Nowa Wieś
14-400 Pasłęk

P.H.U. „Biochem” Wiesław Musiał

P.H.U Szypulski Wojciech, Kuce 9, 
13-111 Janowiec Kościelny
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CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.06.2022 r.)

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

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

Orka 4 skiby pług obrotowy 360/godz.

Roztrząsanie obornika 225/godz.

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

Transport 2-przyczepy 230/godz.

Siew kukurydzy 250/ha 180,00/ha

Najem ciągnika 210/godz.

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

Siew zbóż 210,00/ha

Wysiew nawozów 210/godz.

Rozwożenie wapna z załadunkiem 50,00/tona

Kultywator 200/godz

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 360/godz.

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

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

Wypożyczenie ciągnika 125/godz. 150,00/godz

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

Talerzowanie 200/godz. 320/godz.

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

Koparka 250/godz.

Równarka 150/godz.

Zestaw niskopodwoziowy 200/godz.

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

Odwóz kiszonki 4 t 200/godz.

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 55 zł/szt

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

Sieczkarnia 8 rzędowa ha+2 odwozy 1400/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa+ 2 odwozy 1400/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa godz. 1650/godz

Sieczkarnia 8 rzędowa godz. 1650/godz

Roboczogodzina warsztat 100/godz

Rębak z obsługą 200/godz

Rębak wynajem 500/godz

 Wywóz + rozrzutnik 225 zł/godz

 Gnojowica 2000l 210 zł/godz

 Gnojownica 4000l 245 zł/godz

 Wysiew nawozu-wapno 210 zł/godz
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Wypadki przy pracy rolniczej zdarzają się często. Na szczęście odnotowuje się trwałą tendencję spadkową w tym zakresie 
(24 008 wypadków w 2012 roku i 12 088 w 2021 roku), choć rok 2021 wyłamał się spod tej reguły w stosunku do roku po-
przedniego. W 2021 roku zgłoszono do KRUS 12 088 wypadków, czyli o 10,02% więcej niż w roku 2020. Najwięcej wypadków 
odnotowano w grupach: „upadek osób” – 4 812 poszkodowanych, „pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn 
i urządzeń” – 1 221 poszkodowanych, „uderzenie, przygniecenie, bądź pogryzienie przez zwierzęta” – 1 130 poszkodowanych.

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

Niniejszy artykuł jest drugim, w cyklu trzech 
poświęconych zasadom bezpiecznej i higie-
nicznej pracy zmniejszającym ryzyko wystą-
pienia rodzajów wypadków, wskutek których 
w 2021 roku było najwięcej poszkodowanych.

Jak uniknąć wypadku wskutek
pochwycenia lub uderzenia przez

ruchome części maszyn i urządzeń?

Dla zachowania bezpieczeństwa podczas pracy z maszyna-
mi ważna jest świadomość zagrożeń przez nie stwarzanych. Za-
liczyć do nich należy:
n pochwycenie lub skaleczenie przez ruchome części,
n uderzenie przez zerwany element, np.: pas, linę, łańcuch lub 

poderwany kamień,
n przygniecenie przez przewożony materiał lub maszynę, np.: 

podczas sprzęgania,
n upadek,
n poparzenie,
n przejechanie, potrącenie.

Warunki bezpiecznej eksploatacji sprzętu rolniczego okre-
ślone zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospo-
darki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, 
narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie 
(Dz.U.98.12.51). Należy przede wszystkim:
n przestrzegać zasad określonych przez producentów w instruk-

cjach obsługi maszyn i urządzeń,
n obsługę samojezdnych lub stacjonarnych maszyn rolniczych 

i melioracyjnych powierzać osobom posiadającym odpowied-
nie kwalifikacje i stosowne przeszkolenie wymagane przy ob-
słudze tych maszyn.

Sprzęt rolniczy powinien być wyposażony w osłony zespo-
łów i części ruchomych oraz narzędzia niezbędne do jego obsłu-
gi. Kontrola stanu technicznego, regulowanie, czyszczenie, na-
prawianie, prace konserwacyjne części lub zespołów roboczych 
sprzętu rolniczego mogą być wykonywane JEDYNIE PO UNIE-
RUCHOMIENIU SILNIKA I WYŁĄCZENIU WSZYSTKICH NA-
PĘDZANYCH ZESPOŁÓW.

Niedopuszczalne jest:
1. demontowanie podpory zapobiegającej przechylaniu się do 

przodu lub do tyłu sprzętu jednoosiowego, jeżeli nie jest to ko-

nieczne dla realizacji funkcji użytkowych maszyny, lub pod-
pieranie sprzętu rolniczego na prowizorycznych podstawkach;

2. wykonywanie napraw pod uniesionymi i niezabezpieczony-
mi przed samoczynnym opadnięciem maszynami rolniczy-
mi lub ich zespołami;

3. pozostawianie sprzętu rolniczego na stokach lub innych po-
chyłościach terenu bez zabezpieczenia go przed samoczyn-
nym stoczeniem się.

Właściwe, czyli zdroworozsądkowe, a więc i bezpieczne, 
jest użytkowanie maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem. War-
to przyjąć i stosować w swojej pracy następujące zasady:
n nie wykorzystywać kombajnu do omłotów w pomieszczeniu 

(niebezpieczeństwo pochwycenia przez zespół żniwny i za-
grożenie pożarem),

n nie uruchamiać ciągnika i maszyn samobieżnych w pomiesz-
czeniach drewnianych z uwagi na zagrożenie pożarowe,

n nie używać ciągników i silników do napędu maszyn nie 
przystosowanych do tego konstrukcyjnie (np. stare siecz-
karnie),

n nie dopuszczać do długotrwałej pracy ciągnika i maszyn sa-
mobieżnych w pomieszczeniach o słabej wentylacji ze wzglę-
du na możliwość zatrucia spalinami,

n nie przewozić ludzi na ładunku, błotnikach, zaczepach, bur-
tach,

n nie dopuszczać do wsiadania i wysiadania w czasie jazdy,
n nie zezwalać nikomu na przebywanie między ciągnikiem 

a maszyną współpracującą oraz na wchodzenie na dyszle, 
zaczepy, ramy i inne części ciągnika lub maszyn rolniczych 
w czasie pracy,

n w przypadku pozostawienia maszyny na pochyłości należy 
podłożyć pod koła kliny, a jeśli maszyna posiada hamulec po-
stojowy – zaciągnąć go.

Montowane na sprzęcie rolniczym osłony i obudowy ma-
ją za zadanie chronić jego operatora zmniejszając ryzyko wy-
padku. Osłonięte powinny być silniki, koła pasowe i zęba-
te, pasy, łańcuchy pędne, wały, przekładnie, przeguby, wa-
ły przegubowo-teleskopowe, końcówki wałów wystające po-
za korpus maszyny, płaskie pasy napędowe, np.: w młocar-
niach, stertnikach, sieczkarniach, dmuchawach (aby zabez-
pieczyć się przed uderzeniem lub pochwyceniem przez pas, 
należy go na całej długości otoczyć osłoną z siatki, płotków 
lub poprzeczek). Również mechanizmy robocze, jak noże, bi-
jaki, tarcza piły, elementy tnące maszyn żniwnych powinny 
posiadać osłony.

Ochrona zdrowia i życia rolnika – dla ograniczenia 
wypadków przy pracy rolniczej – cz. 2 „pochwycenie lub 
uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń”
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Ciągniki
Ciągnikiem może kierować wyłącznie osoba posiadające pra-

wo jazdy kategorii: T, B, C lub D. Do kierowania ciągnikiem 
z przyczepą/ami upoważnieni są posiadacze powyższych kate-
gorii w połączeniu z uprawnieniami E.

W czasie pracy ciągnika nikt prócz kierowcy nie ma prawa 
znajdować się na nim. W czasie jazdy pedały hamulców powin-
ny być zawsze połączone ze sobą zapadką, aby tylne koła hamo-
wały równocześnie – hamowanie jednym kołem, po rozłącze-
niu pedałów, dopuszczalne jest wyłącznie podczas wykonywa-
nia nawrotów na polu, podczas jazdy z małą prędkością. Przy 
zjeżdżaniu z pochyłości powinny być włączone bieg i sprzęgło. 
W czasie postoju i przerwy w pracy ciągnika silnik powinien 
być wyłączony, hamulec postojowy zaciągnięty, a kluczyk zapło-
nowy wyjęty. Gdy wał odbioru mocy (WOM) jest nieużywany, 
powinien być wyłączony, a jego końcówka osłonięta kołpakiem. 

Bezwzględnie nie należy:
n wchodzić między ciągnik a maszynę zanim nie zostanie wy-

łączony silnik, wyjęty kluczyk ze stacyjki i zaciągnięty hamu-
lec ręczny,

n cofać z maszyną w położeniu roboczym,
n sterować dźwignią podnośnika hydraulicznego ciągnika z ze-

wnątrz ciągnika,
n przewozić osób na narzędziach, pomostach, elementach ka-

roserii, dyszlach podczas przejazdów roboczych i transpor-
towych,

n wskakiwać na ciągnik oraz opuszczać go w czasie jazdy.

Podczas poruszania się ciągnikiem i innymi maszynami po 
drogach publicznych kierujących obowiązują przepisy Kodeksu 
drogowego. Ładunki sypkie, np.: zboże, nawozy mineralne, mogą 
być przewożone tylko w szczelnych przyczepach, dodatkowo za-
bezpieczone plandekami lub płachtami uniemożliwiającymi roz-
sypywanie się ładunku na drodze. Ładunki przestrzenne (słoma, 
siano) powinny być układane na przyczepie i przewożone tak, 
aby nie utrudniały kierowania pojazdem – nie ograniczały wi-
doczności, nie zasłaniały świateł, tablic rejestracyjnych i trójką-
ta ostrzegawczego. Ładunek należy ściągnąć taśmami, a wysta-
jący poza tył przyczepy ponad 1 m wyraźnie oznakować. Mak-
symalna wysokość ładunku mierzona od podłoża wynosi 4 m, 
maksymalna szerokość – 2,5 m. Prawo drogowe dopuszcza moż-
liwość przewożenia na przyczepach wyłącznie osób zatrudnio-
nych przy załadunku przyczep oraz dowożonych do pracy np. 
na polu. Liczba osób na przyczepie nie może być większa niż 5; 
osobom stojącym na przyczepie należy zapewnić uchwyty do 
trzymania; osoby te nie mogą znajdować się między przewożo-
nym ładunkiem a przednią burtą przyczepy; prędkość ciągnika 
nie może przekraczać 20 km/h. 

Kombajny
Właściwa obsługa kombajnów i pras do siana i słomy z pew-

nością zminimalizuje ryzyko wystąpienia wypadków. Co i jak 
należy robić:
n często oczyszczać kolektory wydechowe silnika i elementy 

instalacji elektrycznej,
n sprawdzać przewody instalacji elektrycznej w pobliżu rucho-

mych części (mogą uleć otarciu, uszkodzeniu),
n utrzymywać w czystości pomost i drabinkę, by zapobiec po-

ślizgowi czy upadkowi,
n wszystkie czynności obsługowe, których nie można czynić 

z pomostu, wykonywać przy wyłączonym silniku kombajnu,

n wyposażyć kombajn w 2 gaśnice o masie min. 2 kg, proszko-
wą i piankową,

n sznurek lub siatkę zakładać po wyłączeniu napędu prasy i wy-
łączeniu silnika ciągnika,

n odzież robocza operatora nie powinna być luźna ze wzglę-
du na możliwość pochwycenia przez wirujące i obracające się 
części maszyn.
Maszyny szerokie należy przewozić w specjalnym położe-

niu transportowym. Zespół żniwny (heder) powinien być odłą-
czony od kombajnu i po zamocowaniu przewożony na wózku 
transportowym. 

Inne maszyny
Prace polowe to przede wszystkim orka, bronowanie, siew, 

wałowanie, belowanie. Coraz powszechniej stosowane są agre-
gaty uprawowe, które spulchniają i wyrównują glebę, wysiewa-
ją nasiona, a po siewie bronują i wałują nawierzchnię. Jednocze-
sne wykonanie tych czynności pozwala obniżyć koszty przez 
zmniejszenie liczby przejazdów ciągnikiem. Aby prace polowe 
były bezpieczne warto przestrzegać kilku zasad:
n napraw, czyszczenia urządzeń można dokonać wyłącznie po 

odłączeniu maszyny od napędu, wygaszeniu silnika i opar-
ciu maszyny na ziemi lub mocnej podporze; NIEWYSTAR-
CZAJĄCYM JEST UNIESIENIE MASZYNY WYŁĄCZNIE SI-
ŁOWNIKIEM HYDRAULICZNYM,

n przy rozrzucaniu obornika nie można przebywać na przycze-
pie rozrzutnika – w oborniku mogą znajdować się kamienie, 
kawałki metalu, inne przedmioty, które wyrzucone z dużą 
prędkością stanowią zagrożenie dla osób postronnych, dla-
tego też osoby te nie powinny znajdować się w odległości 
mniejszej niż 50 m z tyłu pracującego rozrzutnika,

n przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej siewnika może od-
bywać się wyłącznie za pomocą drewnianej łopatki,

n zabroniona jest praca siewnikiem na pochyłościach większych 
niż 12°,

n nie wolno zbliżać rąk do pracujących łańcuchów przenośni-
ków kubełkowych w trakcie sadzenia.

Pilarki tarczowe i łańcuchowe
Niezbędne zabezpieczenia pilarki tarczowej to:

n osłona elementów przekazujących napęd z silnika,
n kaptur ochronny górnej części piły,
n osłona dolnej części piły,
n klin rozszczepiający.

Przeważająca część wypadków przy użyciu piły ma miej-
sce podczas cięcia poprzecznego (przygotowanie drewna na 
opał), ale występują też tragiczne zdarzenia podczas wzdłuż-
nej przerzynki dłużyc i tarcicy powodujące, prócz skaleczeń 
dłoni czy rąk, również inne obrażenia ciała na skutek odrzutu 
przerzynanego drewna. Dlatego ważne jest, by przy tego ro-
dzaju pracy stosować klin rozszczepiający, prowadnicę i drew-
niany popychacz. 

KRUS od wielu lat prowadzi kampanie prewencyjne 
poświęcone ograniczeniu zagrożeń wypadkowych pod-
czas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolni-
czych. Od 2014 roku prowadzona była kampania „Nie daj 
się wkręcić”. 
Obecnie ewoluowała ona w kampanię:
„Mądrze postępujesz,
wypadku nie spowodujesz”.
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Coraz częściej odpady traktowane są jako 
atrybut współczesnej cywilizacji. Pod pre-
sją narastających problemów środowisko-
wych, klimatycznych i demograficznych 
dotychczasowy linearny model światowej 
gospodarki stał się zagrożeniem dla cywi-
lizacji. Gospodarka realizująca taki model 
doprowadziła do powiększającego się zu-

życia surowców oraz zwiększenia wolumenu odpadów. Dłu-
gofalowym efektem modelu linearnego, panującego w XX wie-
ku, była mała dbałość o efektywne wykorzystywanie surow-
ców, nie tylko pod względem materiałowym ale również ener-
getycznym. Cel gospodarczy ukierunkowany był na produk-
cję podstawową i zysk.

Po wielu latach eksploatacji pojawiła się realna groźba wy-
czerpania się zasobów surowców nieodnawialnych oraz wzro-
stu ich cen, co stanowić może istotne ryzyko dla stabilnego 
rozwoju gospodarczego wielu państw. Efektem zagrożeń było 
ukształtowanie się nowego spojrzenia na szeroko rozumiane 
gospodarowanie i rozwój określany jako „gospodarka obiegu 

zamkniętego”. Stanowi on rodzaj regenerującego się systemu 
gospodarowania, jednocześnie minimalizujący zużycie surow-
ców i wielkości odpadów oraz ograniczający emisję zanieczysz-
czeń i strat energii. Nowa strategia gospodarowania pozwa-
la na utrzymanie wzrostu gospodarczego, jednocześnie opty-
malizując zużycie zasobów naturalnych. Transformacja w kie-
runku obiegu zamkniętego wymaga podjęcia wielu skoordy-
nowanych działań na wszystkich etapach cyklu życia produk-
tu. Tak więc zagospodarowanie odpadów stanowi integralną 
część cyklu życia.

Klasyfikacja odpadów rolnych

Odpady rolnicze obejmuję naturalne produkty uboczne dzia-
łalności rolniczej oraz nienaturalne (pochodzenia przemysło-
wego). Wśród naturalnych organicznych odpadów znajdują się 
pozostałości roślin oraz zwierząt. Główne nienaturalne odpady 
obejmują opakowania po nawozach, nasionach, środkach ochro-
ny roślin i po innych środkach chemicznych. Odpady klasyfi-
kujemy na grupy ze względu na źródło ich powstawania oraz 
ze względu na właściwości. 

Aby bezpiecznie użytkować piłę łańcuchową, należy przed 
przystąpieniem do pracy sprawdzić jej stan techniczny:
n napięcie, naostrzenie i smarowanie łańcucha tnącego,
n stan prowadnicy i jej końcówki (czy nie są popękane),
n prawidłowe reagowanie pilarki na zwiększanie i zmniejszanie 

obrotów oraz czy podczas biegu jałowego piła nie jest w ru-
chu,

n sprawność hamulca bezpieczeństwa.

Odzież robocza
W każdym przypadku odzież robocza powinna chronić 

przed, odpowiednio, niskimi i wysokimi temperaturami oraz 
przed działaniem wody. Wskazane jest, by przylegała do ciała, 
nie posiadając przy tym luźnych, wystających elementów (bar-
dzo praktyczne są obcisłe zakończenia rękawów i nogawek). 
Buty i rękawice powinny chronić przed skaleczeniem, przecię-
ciem, obtarciem, oparzeniem. Dobrze, gdy buty są nieprzema-
kalne, z antypoślizgową podeszwą oraz wzmocnionymi noska-
mi. Okulary chronią przed przedostaniem się do oczu kurzu, 
odprysków metalu, drewna. 

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

Łącząc wysiłki organizacyjne i merytoryczne z OT KRUS 
w Olsztynie, proponujemy Państwu szkolenia poświęcone tej 
tematyce, udział w licznych konkursach wiedzy, w tym również 
w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP 
w Rolnictwie (eliminacje powiatowe marzec-maj 2023 r.). W mie-
siącach czerwiec-lipiec 2023 r. będziemy na polach w każ-
dym powiecie – Dni Pola to też rozmowy o bezpiecznej pra-
cy maszynami.

Pozostałe formy przygotowane dla Państwa to, m.in.: po-
kazy kalibracji opryskiwaczy polowych wraz z niezbędnymi 
informacjami o bezpiecznym stosowaniu środków ochrony ro-
ślin, pokazy dot. zasad przeprowadzania dezynfekcji, dezyn-
sekcji i deratyzacji.

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

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

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych 
stosowanych w rolnictwie (Dz.U.98.12.51).

- www.krus.gov.pl.

Każdego dnia na całym świecie generowane są obfite odpady rolnicze. W celu zrównoważenia rolnictwa oraz bezpie-
czeństwa żywności i zdrowia ludzi pojawiła się potrzeba opracowania strategii wykorzystywania ich. Odpady rolnicze 
generowane są z różnych źródeł, w tym resztek pożniwnych, przemysłu rolnego, zwierząt gospodarskich i akwakultu-
ry. Przetwarzanie ich jest obecnie problemem globalnym. Ogromna ich większość jest spalana lub zakopana w glebie 
powodując zanieczyszczenia powietrza, wody oraz globalne ocieplenie.

mgr inż. Joanna Bendyk 
Starszy Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Rolnicze zagospodarowanie odpadów
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Rodzaje odpadów rolniczych innych niż niebezpieczne:
q Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, 

rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żyw-
ności

q Odpadowa tkanka zwierzęca;
q Odpadowa masa roślinna;
q Odchody zwierzęce;
q Odpady metalowe;
q Zwierzęta padłe i ubite z konieczności;
q Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 

produktów przemysłu chemii organicznej;
q Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych 
grupach.

Powstawanie odpadów niebezpiecznych w rolnictwie wią-
że się przede wszystkim ze stosowaniem nawozów sztucz-
nych, środków ochrony roślin (herbicydy, fungicydy, itd.) 
oraz regulatorów wzrostu roślin. Ponadto duża ilość odpa-
dów niebezpiecznych powstaje w dużych kompleksach ho-
dowlanych, gdzie prowadzony jest intensywny chów bydła 
i trzody chlewnej. Powstająca tam gnojowica najczęściej za-
wiera antybiotyki oraz insektycydy, wykazując dużą toksycz-
ność dla środowiska. Do odpadów niebezpiecznych w sekto-
rze rolniczym należy również zaliczyć padłe lub ubite z po-
wodu choroby zwierzęta.

Dlaczego zagospodarowanie odpadów
generowanych w rolnictwie jest tak ważne?

Rozwój usług, lokalnego przemysłu, drobnej wytwórczo-
ści oraz mechanizacja produkcji zwierzęcej i roślinnej spra-

wiają, że na terenach czynnych rolniczo pojawiają się różne-
go rodzaju źródła zanieczyszczeń powietrza oraz wód. Co-
raz częściej pojawia się problem niewłaściwego zagospodaro-
wania odpadów. Niekontrolowany ich rozkład generuje du-
że ilości zanieczyszczeń, w tym również substancjami nie-
bezpiecznymi. Chów i hodowla zwierząt oraz przemysł prze-
twórczy płodów rolnych generują potężne ilości odpadów or-
ganicznych w postaci pół-stałej i płynnej. Zawierają one cen-
ne składniki, które są istotne dla żyzności gleby i produkcji 
upraw. Ich użycie (po odpowiednim przetworzeniu) bezpo-
średnio na użytki rolne jest więc opcją recyklingu tych odpa-
dów. Wśród wielu procesów biologicznych i chemicznych to-
warzyszących przetwarzaniu odpadów organicznych (frakcji 
biologicznej) z rolnictwa najpopularniejsze to kompostowa-
nie, fermentacja beztlenowa, fermentacja aerobowa, termofil-
na fermentacja beztlenowa, elektrodializa, utlenianie, piroli-
za, spalanie, ozonowanie. Tak przetworzone odpady są na-
stępnie wykorzystywane jako nawóz lub rozprowadzane na 
glebach w celu rekultywacji. Uboczne produkty na przykład 
z przemysłu owocowo-warzywnego, takie jak wytłoki owo-
cowe z jabłek, gruszek, winogron, wytłoki pomidorowe oraz 
odpady warzywne mogą być po zakonserwowaniu wykorzy-
stywane na cele paszowe. 

Jak minimalizować odpady?

Wraz z rozwojem cywilizacji oraz stałym wzrostem kon-
sumpcji zwiększa się nie tylko ilość, ale i różnorodność po-
wstających odpadów. Gospodarka odpadami stoi więc przed 
ogromnym wyzwaniem. Najważniejszym jej celem jest reduk-
cja ilości odpadów już u źródeł ich powstawania. Koniecz-
ne jest racjonalne gospodarowanie wszystkimi produktami. 

Niewątpliwie wiąże się to z wymogiem opra-
cowania nowych, bardziej skutecznych metod 
odzyskiwania z odpadów tych surowców, któ-
re są odpowiednie do ponownego wykorzy-
stania. Składowiska odpadów zanieczyszcza-
ją gleby, wody i atmosferę, pogarszają estety-
kę krajobrazu, sprzyjają inwazji ptactwa i gry-
zoni, a także stanowią lokalne zagrożenie epi-
demiologiczne. 

Zapraszamy rolników, mieszkańców obsza-
rów wiejskich oraz wszystkich zainteresowa-
nych na seminarium pn. „Pozażywnościowe 
wykorzystanie surowców i produktów rolni-
czych”, gdzie szerzej będzie przedstawiona kon-
cepcja gospodarki obiegu zamkniętego, rolnicze-
go zagospodarowania odpadów oraz przedsta-
wione przykładowe modele biznesowe. Semina-
rium odbędzie się 29 listopada br. w siedzibie 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego. Szczegółowych informacji udzie-
li organizator Joanna Bendyk, tel. 695 550 952

Źródła:
- http://circularhotspot.pl/
- https://rolnictwozrownowazone.pl/
- Powstawanie i zagospodarowanie odpadów gene-

rowanych w rolnictwie i przemyśle rolno-spożyw-
czym

Zestawienie cyrkularnych modeli biznesowych według etapu cyklu życia 
produktu. Circularhotspot.pl
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Kurs wymiany opublikowany 30 września 
2022 r. przez Europejski Bank Centralny, 
wynosi 4,8483 zł za 1 EUR i jest wyższy od 
ubiegłorocznego o 0,2286 zł za 1 EUR. Po 
tym kursie są przeliczane płatności bez-
pośrednie oraz przejściowe wsparcie kra-
jowe za 2022 rok. 

Środki na płatności

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zo-
stały rozporządzenia określające stawki poszczególnych płat-
ności. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie 
i przejściowe wsparcie krajowe za 2022 r. wynosi ok. 16,96 mld 
złotych (o ok. 1,32 mld zł więcej niż w 2021 r.).

Wysokość stawek

W rozporządzeniach MRiRW stawki zostały określone w na-
stępującej wysokości:
n jednolita płatność obszarowa – 518,01 zł/ha,
n płatność za zazielenienie – 347,66 zł/ha,
n płatność dodatkowa – 196,14 zł/ha,
n płatność dla młodego rolnika – 360,91 zł/ha,
n płatność do bydła – 363,16 zł/szt.
n płatność do krów – 467,35 zł/szt.
n płatność do owiec – 121,47 zł/szt.
n płatność do kóz – 51,05 zł/szt.
n płatność do roślin strączkowych na ziarno – 673,50 zł/ha,
n płatność do roślin pastewnych – 515,26 zł/ha,
n płatność do chmielu – 2 257,46 zł/ha,
n płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 761,46 zł/ha,
n płatność do buraków cukrowych – 1 806,58 zł/ha,
n płatność do pomidorów – 3 601,68 zł/ha,
n płatność do truskawek – 1 575,39 zł/ha,
n płatność do lnu – 748,91 zł/ha,
n płatność do konopi włóknistych – 274,82 zł/ha,
n płatność niezwiązana do tytoniu (grupa Virginia) – 3,38 zł/kg,
n płatność niezwiązana do tytoniu (grupy pozostałe) – 2,44 zł/kg,
n uzupełniająca płatność podstawowa – 41,10 zł/ha.

Odstępstwa dotyczące produkcji w 2023 roku

W obliczu wojny w Ukrainie przepisy unijne umożliwiły 
państwom członkowskim skorzystanie z tymczasowego od-
stępstwa od stosowania norm GAEC 7 i GAEC 8 (czyli norm 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska). Od-
stępstwa te zostały wprowadzone ze względu na konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

Norma GAEC 7 dotyczy nakazu zmianowania upraw. 
W związku z odstępstwem od tej zasady rolnicy nie będą mu-
sieli realizować praktyk służących zmianowaniu oraz dywer-
syfikacji upraw na gruntach ornych (dotyczy to również rolni-
ków posiadających gospodarstwo rolne powyżej 10 ha grun-
tów ornych).

Natomiast norma GAEC 8 dotyczy zakazu produkcji na ugo-
rach. W związku z wprowadzeniem tego odstępstwa w 2023 
roku możliwe będzie prowadzenie produkcji na gruntach ugo-
rowanych, z wyjątkiem uprawy: kukurydzy, soi i zagajników 
o krótkiej rotacji (uprawianych na cele energetyczne). Rolnicy 
nie będą zobowiązani do przeznaczenia określonego udziału 
gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne.

Jednak odstępstwo to odnosi się tylko do części tej normy, tj. 
obowiązku – dla rolników posiadających gospodarstwa o po-
wierzchni powyżej 10 ha gruntów rolnych – do zagwarantowania:
n minimalnego udziału co najmniej 4 proc. gruntów ornych 

na poziomie gospodarstwa przeznaczonych na obszary i ele-
menty nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane lub

n minimalnego udziału co najmniej 7 proc. gruntów ornych 
na poziomie gospodarstwa przeznaczonych na obszary i ele-
menty nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane oraz mię-
dzyplony lub uprawy wiążące azot, uprawiane bez stosowa-
nia środków ochrony roślin, z czego 3 proc. stanowią obsza-
ry i elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane.

Obowiązki nie objęte odstępstwem od normy GAEC 8:
n zachowanie elementów krajobrazu (obowiązek zachowania 

drzew – pomników przyrody, oczek wodnych o powierzch-
ni do 100 m2, rowów do 2 m szerokości);

n przestrzeganie zakazu przycinania żywopłotów i drzew 
podczas okresu lęgowego ptaków oraz okresu wychowu 
młodych (nie dotyczy drzew owocowych, wierzb i zagajni-
ków o krótkiej rotacji).

Wspomniane powyżej normy są częścią nowej zasady wa-
runkowość, która łączy ze sobą obecne wymogi zazielenienia 
i zasady wzajemnej zgodności, w tym normy dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC).

Rolnicy wnioskujący od roku 2023 o przyznanie płatno-
ści bezpośrednich, jak również niektórych płatności II fila-
ra WPR objętych Planem Strategicznym dla Wspólnej Polity-
ki Rolnej na lata 2023-2027, będą zobowiązani do przestrze-
gania wymogów warunkowości (tych nieobjętych opisany-
mi odstępstwami).

Źródło: www.gov.pl

Płatności bezpośrednie – stawki za 2022 r.
i odstępstwa dotyczące produkcji w 2023 r.
Stawki płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego za 2022 rok będą wyższe niż w tym roku. 
W związku z wojną w Ukrainie rolnicy składający wnioski o dopłaty bezpośrednie będą mogli skorzystać z tymcza-
sowego odstępstwa od stosowania norm (GAEC 7 i GAEC 8) w 2023 roku.

mgr inż. Aleksandra Szwacka-Skiendziul 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
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Powszechny Spis Rolny (PSR) został przeprowadzony na terytorium Polski w okresie od 1 września do 30 listo-
pada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spisem rolnym, jako badaniem pełnym, zostały objęte 
gospodarstwa rolne, których użytkownikami były osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne) oraz osoby prawne  
i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
 

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020
w województwie warmińsko-mazurskim

Ciągniki i maszyny rolnicze

W 2020 r. w gospodarstwach rolnych województwa warmińsko-
-mazurskiego znajdowało się 53,6 tys. ciągników rolniczych, 
tj. o 6,0% więcej w porównaniu z 2010 r. (w Polsce wzrost 
o 2,1%). Udział gospodarstw rolnych wyposażonych w ciągniki 
wyniósł 62,8% (w Polsce 66,9%).

Średnia powierzchnia użytków rolnych 
przypadająca na 1 ciągnik rolniczy (w ha)

Ciągniki o mocy silnika od 25 do 100 kW stanowiły prawie 3/4 
ogólnej liczby ciągników w województwie.

Porównanie wyników spisów przeprowadzonych w latach 2010 
i 2020 wykazało zmianę w wyposażeniu gospodarstw rolnych 
w kombajny zbożowe (wzrost o 5,1%, w Polsce o 10,2%).

Zmiany w użytkowaniu gruntów i strukturze zasiewów, 
koncentracja specjalistycznej produkcji oraz unowocześnienie 
parku maszynowego wpłynęły na zmniejszenie liczebności 
kombajnów buraczanych o 72,3%, silosokombajnów o 55,7% 
oraz kombajnów ziemniaczanych o 16,8%. 
Zmianie uległo również wyposażenie gospodarstw rolnych 
w opryskiwacze: polowe (spadek ich liczby  o 11,9%) i sadownicze 
(spadek o 40,2%), które są wykorzystywane nie tylko w ochronie 
roślin, ale także do nawożenia, nawadniania i innych celów 
związanych z produkcją rolniczą.

Informacje nt. PSR 2020 zamieszczane są na stronie
https://spisrolny.gov.pl

Średnia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 
1 ciągnik rolniczy zwiększyła się z 19,8 ha w 2010 r. do 20,0 ha 
w 2020 r. (w Polsce natomiast zmniejszyła się odpowiednio 
z 10,5 ha do 10,3 ha).

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wykazały zmiany 
w zakresie wyposażenia gospodarstw rolnych  w podstawowe 
maszyny rolnicze. Były one wynikiem postępującej specjaliza-
cji produkcji rolnej i zachodzącego procesu modernizacji gospo-
darstw rolnych związanego  z racjonalizacją technologii produk-
cji, koncentracją produkcji, wprowadzeniem innowacji, zwięk-
szeniem skali czy poprawą jakości produkcji.

W strukturze ciągników, zarówno w województwie, jak i w kra-
ju, dominowały te o mocy silnika 40-60 kW. Ich udział w wo-
jewództwie wyniósł 32,0% (w Polsce 27,4%).

Struktura ciągników
według mocy silnika w 2020 r. (w %)

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie
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Wyszczególnienie J.m. Cena

Poziom wydajności mlecznej
4000 6000 8000

Ilość Wartość 
(zł) Ilość Wartość 

(zł) Ilość Wartość 
(zł)

Wartość produkcji
Mleko l 2,77 4 000,00 11 080,00 6 000,00 16 620,00 8 000,00 22 160,00
Cielę kg 12,29 60,00 737,40 60,00 737,40 60,00 737,40
Krowa wybrakowana (5 lat użytkowania)  8,39 112,00 939,68 112,00 939,68 112,00 939,68
Płatność do krów  467,35 1,00 467,35 1,00 467,35 1,00 467,35
Wartość produkcji ogółem    13 224,43  18 764,43  24 304,43

Pasze z zakupu         
Mieszanka treściwa dt 216,00   4,06 876,96 8,27 1 786,32
Śruta jęczmienna dt 150,00 4,82 723,00 8,86 1 329,00 12,16 1 824,00
Śruta sojowa dt 350,00 3,13 1 095,50 3,57 1 249,50 3,12 1 092,00
Mieszanka mineralna kg 5,76 36,00 207,36 54,00 311,04 70,00 403,20
Lizawka szt. 12,00 4,00 48,00 4,00 48,00 4,00 48,00

Razem pasze z zakupu    2 073,86  3 814,50  5 153,52
Pasze własne         

Pasze potencjalnie towarowe         
Pasze nietowarowe         
Sianokiszonka z traw podwiędniętych dt 24,00 42,48 1 019,52 42,43 1 018,32 43,25 1 038,00
Kiszonka z kukurydzy dt 25,00 50,00 1 250,00 42,75 1 068,75 42,75 1 068,75
Zielonka pastwiskowa dt 18,50 79,75 1 475,38 79,75 1 475,38 79,75 1 475,38
Siano łąkowe dt 50,00 7,65 382,50 7,65 382,50 7,65 382,50
Słoma jęczmienna dt 27,00 2,18 58,86 2,18 58,86 2,18 58,86

Razem pasze własne    4 186,26  4 003,81  4 023,49
Inne koszty bezpośrednie         

Inseminacja zab. 150,00 1,00 150,00 1,50 225,00 1,50 225,00
Usługi weterynaryjne kompl. 300,00 1,00 300,00 2,00 600,00 2,50 750,00
Środki czystości na szt. 200,00 1,00 200,00 1,00 200,00 1,00 200,00
Ubezpieczenie zwierząt         
Koszty specjalistyczne         

Razem inne koszty bezpośrednie   650,00  1 025,00  1 175,00

Koszty reprodukcji stada         
Jałówka hodowlana (wymiana co 5 lat) szt 8 000,00  0,20 1 600,00 0,20 1 600,00
Jałówka użytkowa (wymiana co 5 lat) szt 5 000,00 0,20 1 000,00     
Razem koszty reprodukcji stada   1 000,00  1 600,00  1 600,00

Koszty bezpośrednie    7 910,12  10 443,31  11 952,01
Nadwyżka bezpośrednia    5 314,32  8 321,13  12 352,43
Nadwyżka bezpośrednia na 1 l mleka   1,33  1,39  1,54

Koszty utrzymania budynków 10,00%  791,01  1 044,33  1 195,20
Czynsze, odsetki, najem 5,00%  395,51  522,17  597,60
Koszty pośrednie    1 186,52  1 566,50  1 792,80
Koszty całkowite    9 096,63  12 009,80  13 744,81
Koszt produkcji 1 l mleka    2,27  2,00  1,72
Wskaźnik opłacalności produkcji %  145,38  156,24  176,83
Dochód rolniczy (zł)    4 127,80  6 754,63  10 559,62 
Dochód rolniczy na 1 l mleka (zł)   1,03  1,13  1,32 

Prezentowane w niniejszym zestawieniu 
kalkulacje rolnicze są uśrednionymi wy-
liczeniami, mającymi charakter poglądo-
wy, które mogą służyć jedynie jako mate-
riał pomocniczy do sporządzania określo-
nych wyliczeń, będących elementem ana-

lizy bieżącej produkcji jak też planowania działalności rolni-
czej. Zaznaczyć należy, iż przyjęte parametry mogą się zmie-
niać w zależności od gospodarstwa dla którego sporządza się 
kalkulację rolniczą, a precyzyjnych obliczeń w odniesieniu 
do konkretnych warunków można dokonać na bazie danych 
zgodnych z tym co dzieje się w analizowanym gospodarstwie.

Kalkulacje rolnicze (październik 2022)
W tym miesiącu Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym sporządził kalkulacje produkcji mleka 
w systemie utrzymania alkierzowo-pastwiskowym na podstawie aktualnych cen w naszym województwie. 

mgr inż. Barbara Mieczkowska 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Założenia: 1. Krowa mleczna - mleko klasy extra
 2. Żywienie letnie - pastwisko
 3. Żywienie zimowe - sianokiszonka

W kalkulacji uwzględniono aktualne stawki płatności bezpośrednich za rok 2022
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Forma i wysokość pomocy

Pomoc finansową przyznaje się w for-
mie dopłaty do składki z tytułu ubezpie-
czenia drobiu, bydła lub świń od ryzy-
ka wystąpienia szkód spowodowanych 
chorobą na okres objęty ubezpieczeniem. 
Wsparcie przyznawane jest w wysokości 

70% zapłaconej kwoty składki z tytułu ubezpieczenia, jeżeli 
z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania 
nastąpi w przypadku wystąpienia szkód w wysokości przekra-
czającej 20% wyrażonej w złotych wartości:
n średniej rocznej produkcji ubezpieczanych zwierząt z trzech 

ostatnich lat poprzedzających rok, w którym została zawarta 
umowa ubezpieczenia, albo z trzech lat w okresie pięciolet-
nim poprzedzającym rok, w którym została zawarta umo-
wa ubezpieczenia, z pominięciem roku o najwyższej i naj-
niższej wartości produkcji, ustalonej na podstawie danych 
rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość 
prowadzonej produkcji drobiu, bydła lub świń w gospodar-
stwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, albo

n produkcji drobiu, bydła lub świń zadeklarowanej w umo-
wie ubezpieczenia przez producenta rolnego – w przypad-
ku, gdy działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, 
bydła lub świń nie była prowadzona w okresie poprzedza-
jącym rok zawarcia umowy ubezpieczenia.

Podmiot pomocy

O przyznanie pomocy może starać się producent rolny, któ-
ry m.in.: posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie prze-
pisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności; jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nierucho-
mości, na której prowadzi działalność rolniczą w zakresie pro-
dukcji drobiu, bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; w ramach prowadzonej działalności rolniczej posiada 
umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wy-
stąpienia szkód spowodowanych chorobą, z której wynika, że 
ubezpieczył co najmniej: 1000 sztuk kurcząt rzeźnych, lub 1000 
sztuk gęsi rzeźnych, lub 1000 sztuk indyków rzeźnych, lub 1000 
sztuk drobiu nieśnego, lub 4 sztuki bydła, lub 14 sztuk świń. 
Ponadto producent rolny winien udowodnić, że:
n zapłacił składkę z tytułu ubezpieczenia wynikającą z umo-

wy ubezpieczenia a w przypadku gdy zgodnie z umową 
ubezpieczenia składka ma być opłacana w ratach – zapła-
cił wszystkie raty wynikające z tej umowy ubezpieczenia 
z terminem płatności do dnia złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy,

n temu producentowi rolnemu nie przyznano na podstawie 
odrębnych przepisów dopłaty do składki z tytułu ubezpie-
czenia wynikającej z umowy ubezpieczenia,

W przypadku producenta rolnego podlegającego wpisowi 
do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Ko-
deks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), 
pomoc jest przyznawana, jeżeli poza ww. warunkami, produ-
cent rolny jest wpisany do tego rejestru co najmniej od dnia 
zawarcia umowy ubezpieczenia.

Procedura wsparcia

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do kierownika biu-
ra powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo 
siedzibę producenta rolnego wskazane w ewidencji producen-
tów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewi-
dencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi-
dencji wniosków o przyznanie płatności. Wniosek o przyzna-
nie pomocy może dotyczyć kilku umów ubezpieczenia. Obsłu-
ga wniosków odbywa się w trybie kodeksu postepowania ad-
ministracyjnego. Decyzja administracyjna o przyznaniu pomo-
cy wydawana jest w terminie 2 miesięcy od dnia upływu ter-
minu składania wniosków o przyznanie pomocy. Wypłata po-
mocy następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja 
o przyznaniu pomocy stała się ostateczna na rachunek produ-
centa rolnego wskazany przez niego w ewidencji producentów.

Dopłaty do składek ubezpieczenia od strat
spowodowanych chorobami zwierząt
W ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, można ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty do składek ubezpieczenia 
od strat spowodowanych chorobami zwierząt.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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W tej metodzie społeczność lokalna to naj-
ważniejszy podmiot tego procesu. Wdra-
żaniem tego działania zajmują się Lokalne 
Grupy Działania (LGD). Jest to partnerstwo 
terytorialne, powstałe jako oddolna inicja-
tywa, zrzeszająca przedstawicieli lokalnych 
organizacji z sektora publicznego, prywat-
nego i pozarządowego oraz mieszkańców 

działających na rzecz lokalnej społeczności.

W województwie warmińsko-mazurskim od 2016 roku dzia-
ła 10 Lokalnych Grup Działania (LGD) i 2 Lokalne Grupy Ry-
backie (LGR), które współfinansują swoje lokalne strategie roz-
woju (LSR) ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz z Europej-
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w ramach 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY).

Jednym z obszarów wsparcia przez Lokalne Grupy Dzia-
łania jest przedsiębiorczość, a podstawową formą jej wsparcia 
przez LGD są prowadzone przez nie nabory wniosków o udzie-
lenie pomocy. Mają one dwojaki charakter: premia (ryczałt) na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej (w wysokości ustalanej 
przez każdą LGD osobno, ale nie więcej niż 100 000 zł) oraz re-
fundacji w wysokości 70% poniesionych wydatków (wysokość: 
do 300 000 zł, ustalana na poziomie LGD) na rozwój działalno-
ści gospodarczej. Wymagania to m.in. odpowiedni okres czasu 
jaki upłynął od zamknięcia/rozpoczęcia działalności, rejestra-
cja w ZUS (docelowo na pełnych składkach), zgodność z Lo-
kalną Strategią Rozwoju (głównym dokumentem strategicz-
nym każdego LGD). 

Należy mieć na uwadze, że nabory obejmują także miesz-
kańców wsi nie będących rolnikami, a samo wnioskowanie 
o pomoc może się wiązać z koniecznością wyrejestrowania 
z KRUS.

Obecnie Lokalne Grupy Działania kończą realizację pod-
działania 19.2 PROW 2014-2020 i przygotowują się do wdraża-
nia Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2023-2027. W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rol-
nej 2023-2027 w Polsce zaplanowano wdrażanie działania pod 
nazwą LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społecz-
ność (RLKS).

Środki z tego działania umożliwią realizację projektów w ob-
szarach wskazanych w Lokalnych Strategiach Rozwoju m.in. 
w zakresie poprawy dostępu do małej infrastruktury publicz-
nej w celu wzmocnienia przewag danego obszaru oraz wyrów-
nywania szans rozwojowych wszystkich mieszkańców. Wspar-
cie będzie dotyczyć również usług dla lokalnych społeczności, 
w tym rozwoju usług opiekuńczych, ochrony zdrowia, kultu-

ry i dziedzictwa kulturowego. Na dofinansowanie będą mo-
gły także liczyć projekty z zakresu rozwoju zielonej gospodar-
ki i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, w tym przez 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

W ramach działania przewiduje się realizację projektów do-
tyczących przedsiębiorczości (np. w obszarze biogospodarki), 
ekonomii społecznej, rozwoju sektora usług czasu wolnego i go-
spodarki doświadczeń, w tym rozwoju pozarolniczych funkcji 
gospodarstw rolnych m.in. w ramach gospodarstw agrotury-
stycznych i zagród edukacyjnych, a także krótkich łańcuchów 
żywnościowych.

Istotnym kierunkiem wsparcia realizującym cele działa-
nia LEADER będzie kształtowanie świadomości obywatelskiej 
o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spo-
żywczej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodni-
czego polskiej wsi, a także wzmacnianie programów edukacji 
liderów życia publicznego i społecznego.

Jak więc widać, Plan zawiera dotychczasowe, jak również 
nowe formy wsparcia. Są to głównie dotacje w formie ryczał-
tu na: podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej 
przez osoby fizyczne, na rozwój pozarolniczych funkcji gospo-
darstw rolnych do wysokości 150 tys. zł, czy na rozwój współ-
pracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych do wy-
sokości 350 tys. zł. Ogólnie rzecz biorąc, wdrażane w Polsce 
programy nowej unijnej perspektywy budżetowej w znaczą-
co większym stopniu zakładają wsparcie rolników przez LGD.

Oprócz dotacji i refundacji związanych z działalnością go-
spodarczą LGD wspierają przedsiębiorczość obszaru wsi i mia-
steczek także poprzez inne działania finansowane z PROW, ta-
kie jak: wspieranie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, two-
rzenie sieci współpracy w zakresie łańcuchów dostaw żywno-
ści, rozwój lokalnych rynków zbytu. 

LGD posiadają również inne niż PROW źródła finansowa-
nia, co pozwala im na uzupełnienie ich podstawowej dzia-
łalności innymi, mniej oczywistymi działaniami. W zależno-

LEADER to jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystywa-
nych w Europie od prawie 20 lat. Ma pomóc włączyć mieszkańców wsi w proces oddolnego podejmowania decyzji 
i działań mających na celu poprawę jakości ich życia.

mgr Anna Fatyga 
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 4

Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich przez Lokalne Grupy Działania
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Seminarium otworzyła II Zastępca Dyrek-
tora WMODR Pani Sonia Solarz-Taciak, 
która zwróciła uwagę na ważna rolę spół-
dzielni rolniczych, zauważyła iż rolnicy 
w łańcuchu od pola do stołu mają coraz 
mniejszy wpływ. Właśnie dlatego to sa-
mi rolnicy powinni być zainteresowani 
rozwojem spółdzielczości. Szczególnie dla 

tych małych spółdzielczość jest szansą na dywersyfikację swo-
ich przychodów, szansą na skorzystanie z nowych technologii. 
Pani Dyrektor zwróciła uwagę na to, iż spółdzielczość wyro-
sła z potrzeby samoobrony ekonomicznie słabszych grup spo-
łecznych, natomiast zasady, jakimi się kieruje zawsze stawiały 
i stawiają człowieka przed kapitałem w postaci dużych sieci 
handlowych, wielkich zakładów przetwórczych, międzyna-
rodowych korporacji. Rolnicy w Polsce są grupą słabszą eko-
nomicznie od innych grup zawodowych, dlatego dla rolni-
ka tak potrzebne jest współdziałanie z innymi, oparte o za-
sady spółdzielcze.

Pierwszym prelegentem był Pan Marcin Martynowski z Kra-
jowej Rady Spółdzielczej, który w wykładzie pt.: „Trendy w pro-
cesie rozwoju spółdzielni rolniczych – korzyści rynkowe i moż-
liwości wsparcia finansowego”, wskazał obecnym na semina-
rium rolnikom i doradcom rolniczym kierunki rozwoju spół-
dzielni, tendencje w rozwoju spółdzielczości w Unii Europej-
skiej a zarazem możliwości wsparcia finansowego, jakże ważne-
go w obecnych czasach. Na konkretnych wyliczeniach wykazy-
wał aspekty finansowe funkcjonowania spółdzielni rolniczych.

Pan Bartłomiej Głuszak – Prezes Federacji Organizacji So-
cjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa wraz 
z Panią Joanną Czułowską – doradcą kluczowym i bizneso-

wym OWES w Nidzicy, jak również Prokurentem samoistnym 
Spółdzielni socjalnej „Negocjator”, przedstawili możliwości sku-
tecznej i efektywnej współpracy pomiędzy spółdzielniami so-
cjalnymi a rolniczymi.

Pani Joanna zaprezentowała również dobrą praktykę i możli-
wości współdziałania spółdzielni socjalnej „Negocjator” i „War-
mińskie słoiki” z rolnikami i spółdzielniami rolniczymi.

Przykładem dobrych praktyk była również prezentacja Pre-
zesa Spółdzielni Rolniczej w Kieźlinach – Pana Marka Kaszub-
skiego, który mówiąc o historii działania prowadzonej przez 
niego spółdzielni wskazał pozytywne strony spółdzielczości 
i nadzieje na dobre funkcjonowanie w obecnie trudnej rze-
czywistości.

Podsumowaniem seminarium były wykłady Pana Piotra 
Witkowskiego – radcy prawnego, który w jasny i przejrzysty 
sposób wskazał, aspekty prawne w funkcjonowaniu spółdziel-
ni rolniczych. 

Słuchacze seminarium, przekonali się, że spółdzielnie rolni-
cze to nie tylko przeszłość, ale i nowe wyzwania i możliwości 
funkcjonowania rolnictwa w czasach teraźniejszych.

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali świeczki zapa-
chowe w formie upominków przygotowanych przez spółdziel-
nię socjalną „Humanus” Galeria wARTe Świeczki w Olszty-
nie, a jej przedstawiciele uświetnili seminarium i przygotowa-
li bardzo atrakcyjne stoisko ze swoimi wyrobami i rękodzie-
łem w postaci świec zapachowych i maskotek. 

Wszystkim prelegentom jak i uczestnikom oraz przedsta-
wicielom spółdzielni bardzo dziękujemy za udział w semina-
rium, które okazało się dla wszystkich zebranych bardzo do-
brą formą wymiany doświadczeń i kontaktów.

6 października w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Siedziba w Olsztynie odbyło 
się seminarium pt. „Korzyści wynikające z działania spółdzielni rolniczych – dobre praktyki”.

mgr Radosław Skudlarz 
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Seminarium pt. „Korzyści wynikające z dzia-
łania spółdzielni rolniczych – dobre praktyki”

ści od doświadczenia, możliwości i specyfiki poszczególnego 
LGD działania te mają różną postać. Wśród nich można wy-
mienić organizowanie współpracy i wymiany know-how po-
między przedsiębiorcami z różnych krajów, implementacja in-
nowacyjnych rozwiązań z zakresu wsparcia przedsiębiorczości, 
organizacja szkoleń dla przedsiębiorców lub ich pracowników, 
a także wsparcie doradczo-marketingowe dla osób chcących 
założyć działalność gospodarczą lub osób już taką działalność 
prowadzących. Bardzo ważnym atutem LGD jest wypracowa-
na przez wiele lat swojej działalności znajomość mieszkańców 
ich obszaru, zwłaszcza ich potrzeb i możliwości, pozwalająca 
efektywnie ukierunkować oferowane wsparcie.

Ciekawym aspektem wspierania przedsiębiorczości przez 
LGD jest również pomoc we wdrażaniu koncepcji wsi tema-
tycznych, a więc miejscowości których mieszkańcy działają 
w jednej branży (lub kilku podobnych), współpracując ze sobą. 

Przykładem takowych są: Praslity – skupiająca się na produk-
cji zdrowej żywności ekologicznej, Węgój – rozwijająca agro-
turystykę nawiązującą do folkloru warmińskiego czy Kamion-
ka – Garncarska Wioska.

Aby móc skorzystać ze wsparcia LGD, należy sprawdzić, do 
którego LGD należy zamieszkiwana przez zainteresowaną oso-
bę gmina. Można to łatwo zrobić za pomocą wyszukiwarki na 
stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (http://
ksow.gov.pl/pl). Gdy już zostanie ustalone LGD, w którym moż-
na ubiegać się o dofinansowanie, wystarczy skontaktować się 
z pracownikami biura tej grupy, którzy szczegółowo wyjaśnią 
zasady i zakres wsparcia. 

Źródła:
- https://ksow.pl/
- https://prow.warmia.mazury.pl/
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Warsztaty zostały zrealizowane w ramach 
dwuletniego planu operacyjnego Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 
w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rol-
nictwie i obszarach wiejskich. Celem opera-
cji był transfer wiedzy i innowacji, a także 
dobrych praktyk w zakresie przedsiębior-
czości kobiet działających na rzecz wielo-
funkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 

Adresatkami warsztatów były kobiety z terenów wiejskich 
regionu Warmii i Mazur, z których wiele aktywnie działa na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalnych społeczności. Pa-
nie biorące udział w spotkaniu były doskonałym przykładem 
na to, że można być kobietą przedsiębiorczą, kreatywną i moc-
no zaangażowaną w realizację różnych zadań. To kobiety, któ-
re nie tylko zajmują się domem, rodziną, ale również, i to z po-
wodzeniem, prowadzą gospodarstwa rolne, udzielają się spo-
łecznie, a niektóre z nich piastują funkcje sołtysek czy radnych. 
Sprawdzają się w różnych dziedzinach życia i znajdują czas 
na aktywność nakierowaną na rozwój wsi i jej mieszkańców.

Udział w warsztatach Pani Marii Sikorskiej, prezeski Stowa-
rzyszenia Liderki Innowacji i dziennikarki telewizyjnej, autorki 
programu „Z klimatem i z pasją”, która wprowadziła uczest-
niczki w tematykę związaną z przedsiębiorczością kobiet, spo-
tkał się z niezwykle pozytywnym odbiorem i dużym zainte-
resowaniem. Coraz więcej kobiet podejmuje się bowiem zarzą-

dzania swoim „biznesem”, w tym między innymi prowadzenia 
gospodarstw rolnych, co zostało podkreślone w trakcie warsz-
tatów. Panie uczestniczące w spotkaniu miały okazję poznać 
szereg innowacyjnych sposobów i narzędzi pomocnych w pro-
wadzeniu różnych form działalności, dzięki którym można od-
nieść sukces w biznesie. Wdrażanie innowacji jest warunkiem 
efektywnego rozwoju każdej działalności. W trakcie wykładu 
Pani Marii Sikorskiej, zostały przedstawione różne tematy z za-
kresu przedsiębiorczości. Uczestniczki warsztatów dowiedzia-
ły się między innymi, jak ważnym zagadnieniem jest budo-
wanie marki adekwatnie do prowadzonej przez siebie działal-
ności, a także poznały możliwe do stosowania metody w biz-
nesie, których celem jest wzrost atrakcyjności i rozpoznawal-
ności marki, jej produktów oraz komunikatów. Jak się okazu-
je, jednym z najważniejszych czynników wpływających pozy-
tywnie na budowanie marki, jest szczerość w działaniu, gdyż 
dzięki odpowiedniej komunikacji z odbiorcami jest się w sta-
nie przekonać potencjalnych klientów i zdobyć ich zaufanie. 

W trakcie spotkania uczestniczki poznały również jak wiel-
ką siłę, w szczególności w prowadzeniu działalności, ma – 
w dzisiejszych czasach – internet. To narzędzie zrewolucjoni-
zowało funkcjonowanie różnych form przedsiębiorczości na 
rynku. Bez niego niemożliwym staje się obecnie dotarcie do 
szerokiej grupy odbiorców. Jest to miejsce, w którym, dzięki 
dobrze przedstawionej ofercie, można przekazać wszelkie nie-
zbędne informacje pozwalające na zdobycie klientów i utrzy-

11 października 2022 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował, w swojej siedzibie przy 
ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie, warsztaty dla kobiet z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

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

Podsumowanie warsztatów pn.
„Kobieta przedsiębiorcza to kobieta działająca”

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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manie ich zainteresowania. Uczestniczki warsztatów poznały 
także narzędzia, których celem jest promocja lokalnego dzie-
dzictwa, produktów czy też turystyki wiejskiej. Odpowiednio 
zaplanowany marketing jest kluczem do zwiększenia rozpo-
znawalności produktu, a tym samym wzrostu zainteresowa-
nia nim wśród odbiorców. 

Ponadto, podczas spotkania, omówione zostały także tzw. 
kanały sprzedaży, poprzez które, można osiągnąć wysokie wy-
niki w oferowaniu i sprzedaży wytworzonych produktów. I tu 
z pomocą przychodzi wspomniany wcześniej internet, choć to 
niejedyny sposób na dotarcie do dużej liczby klientów. Przy-
kładem kanałów sprzedaży umożliwiających oferowanie pro-
duktów są także wszelkiego rodzaju wydarzenia promocyjne, 
takie jak targi, kiermasze czy festyny. Takie wydarzenia dają 
możliwość bezpośredniego kontaktu z odbiorcą, co może mieć 
duży wpływ na zainteresowanie produktem i jego producen-
tem, a w konsekwencji na wzrost sprzedaży. 

Zrealizowana w formie warsztatów operacja przyczyniła się 
do promocji kobiet-liderek wsi wdrażających innowacje na róż-
nych płaszczyznach działalności, a tym samym wzmocnienia 
ich pozycji w społeczeństwie. Ponadto, stała się miejscem wy-
miany doświadczeń, pomysłów, inicjatyw wprowadzających in-
nowacje, a także nawiązania współpracy. Rola kobiet w rolnic-
twie staje się przecież zagadnieniem cieszącym się coraz więk-

szą popularnością, dlatego też, wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom, Ośrodek postanowił zorganizować warsztaty tema-
tyczne, aby jeszcze lepiej przygotować kobiety-liderki wsi do 
wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rzecz wielofunkcyj-
nego rozwoju obszarów wiejskich.

Ostatnim punktem programu warsztatów były wystąpienia 
zaproszonych Pań socjolożek – dr Katarzyny Krzywickiej-Zdu-
nek i Doroty Peretiatkowicz, które w oryginalny sposób poka-
zały uczestniczkom spotkania jak znaleźć sposób na nawiąza-
nie pozytywnych relacji kobieta – mężczyzna, z odniesieniem 
do życia na wsi. W tej części spotkania Panie miały okazję do 
wyrażenia opinii na ten temat i podzielenia się swoimi uwaga-
mi dotyczącymi wzajemnych relacji męsko-damskich.

Uczestniczki były bardzo zainteresowane poruszaną tema-
tyką, zwłaszcza, że wiele z nich już jakiś, mniejszy bądź więk-
szy, sukces odniosły albo chcą go dopiero osiągnąć. Podzięko-
wania od uczestniczek za udział w spotkaniu i ożywione roz-
mowy podczas przerw – w kuluarach – mówią same za siebie, 
świadczą o bardzo pozytywnym odbiorze. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom za udział w na-
szym przedsięwzięciu i zapraszamy do śledzenia naszej strony 
internetowej, by móc uczestniczyć w równie ciekawych i inspi-
rujących wydarzeniach.

Bieżące Informacje nr 11 [395]  n  Listopad 2022 43

rozwijamy obszary wiejskie



Cele konkursu
to przede wszystkim promowanie:

n przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
i w miastach do 20 tys. mieszkańców,

n innowacyjnych rozwiązań sprzyjających 
podnoszeniu jakości życia na obszarach 
wiejskich, 

n działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian 
klimatu, 

n włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach 
wiejskich. 

Kryteria oceny dotyczyły nie tylko efektów działalności i in-
nowacyjności przedsięwzięcia. Przedmiotem oceny były tak-
że: zasięg działalności, dbałość o ochronę środowiska natural-
nego, źródła finansowania, zatrudnienie, wyposażenie zakła-
du pracy, posiadane certyfikaty i nagrody oraz perspektywy 
na przyszłość. 

Na podstawie kart zgłoszeniowych Rada wybrała nomina-
tów konkursu, u których odbyły się na miejscu wizyty człon-
ków rady i organizatorów. W kolejnym etapie wybrano 12 laure-
atów, w tym 3 z województwa warmińsko-mazurskiego i przy-
znano 2 wyróżnienia. Konkurencja była bardzo duża, przedsię-
wzięcia były bardzo ciekawe, ale wygrali najlepsi.

LAUREACI KONKURSU Z WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Kategoria rodzinna – I miejsce

Nazwa zgłaszanego przedsięwzięcia:
Budowa zakładu i linii do czyszczenia oraz otoczkowania 
nasion.
Podmiot realizujący – APZ Sp. z o.o. Prątnica, gm. Lubawa, powiat 
iławski – Anna i Paweł Zakrzewscy.

Firma od kilku lat zawiera kontraktacje płodów rolnych za-
równo z lokalnymi, jak i krajowymi producentami rolnymi. Za-
kupiony materiał siewny poddaje się czyszczeniu, certyfikacji 
i częściowo zaprawianiu. Materiał siewny „certyfikowany” jest 
pakowany, etykietowany i w 90 procentach eksportowany na 
rynki unijne. Do budowy zakładu i linii do czyszczenia i otocz-
kowania, właścicieli firmy skłoniła szansa na rozwój przedsię-
biorstwa i zwiększenia jego udziału na rynku. 

Przedsięwzięcie/linia do czyszczenia jest bardzo innowa-
cyjna, t.j.: 

q Nowy fotosorter – urządzenie 
do sortowania nasion pod wzglę-
dem kolorów nasion. Stosowa-
ny jest przy obrabianiu materia-
łu siewnego zbóż, strączkowych 
oleistych i poplonowych (gorczy-
ca, rzodkiew oleista, facelia), czy-
li odseparowania od pożądane-
go gatunku innych nasion, któ-
re są podobnej wielkości i cięża-
rze, a ich odwianie tradycyjny-
mi maszynami było niemożliwe. 
Maszyna jest wykorzystywana 
również usługowo.

q Separator rolkowy – stosowany jest do oczyszczania roślin 
drobnonasiennych (koniczyny i lucerny). Za pomocą elek-
tromagnesu następuje odłowienie od nasion drobnonasien-
nych szkodliwych nasion chwastów, których obecność jest 
dyskwalifikująca dla materiału siewnego. Pozwala odejść od 
szkodliwych sposobów chemicznych, również w zaopatrze-
niu m.in. gospodarstw ekologicznych. 

q Aspiracja – system rur i odprowadzenia kurzy i pyłów, wy-
dobywających się podczas oczyszczania nasion – wszystkie 
maszyny są podłączone do tego systemu, dzięki czemu po-
zyskany materiał jest „czysty” pozbawiony wszelkich mi-
krozanieczyszczeń pyłowych.

Rozstrzygnięto kolejną już XXII edycję konkursu „Sposób na Sukces”, organizowanego przez Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodkami doradztwa rolniczego, 
Radą konkursową oraz wieloma innymi instytucjami wspierającymi tę cenną inicjatywę.

mgr inż. Maria Suszko 
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nasi finaliści w XXII edycji ogólnopolskiego
konkursu „Sposób na Sukces”
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Kategoria rodzinna – II miejsce

Nazwa zgłaszanego przedsięwzięcia:
Rozszerzenie funkcjonującej działalności gospodarczej o no-
we przedsięwzięcie „Browar Mikołajki”.
Podmiot realizujący: Gościniec Hetman Stanica wędkarska Alina Ja-
kubowska – Stare Sady, gm. Mikołajki.

Browar Mikołajki jest rodzinną nowoczesną firmą, która 
już w pierwszym roku działalności wprowadziła na rynek 
siedem rodzajów piw. Nazwy piw nawiązują do nazw ma-
zurskich jezior – m.in. Marcowe Mamry, Mikołajski Lager, 
Śniardwy Jasne Lekkie, czy do legend i opowieści – Źdźbło 
Kłobuka, Stynkowy Ogier i Zemsta Raszpli. Nazwy te są 
powodowane nie tylko lokalnym patriotyzmem, ale przede 
wszystkim chęcią promowania regionu w Polsce i za grani-
cą. Właściciele browaru mają w swoich planach odtworze-
nie piwa historycznego, które było kiedyś popularne na te-
renie Warmii i Mazur. 

Firma wyróżnia się szczególną dbałością o środowisko, 
m.in wykorzystane materiały oraz ergonomiczność maszyn po-
zwala na zużywanie energii elektrycznej w bardzo efektyw-
ny sposób. Odpady biologiczne, głównie młóto są zagospoda-
rowane lokalnie przez rolnika, a w przyszłości będą zagospo-
darowane przez biogazownię w gminie.

Kategoria rodzinna – III miejsce

Nazwa zgłaszanego przedsięwzięcia:
Rozszerzenie działalności o przetwórstwo roślin oleistych 
i produkcję węzy pszczelej w „Pasiece Jabłońscy”.
Podmiot realizujący: Pasieka Jabłońscy, Łąkorz, gm. Biskupiec, po-
wiat nowomiejski.

W gospodarstwie Państwa Jabłońskich działalność zwią-
zana z pszczelarstwem jest wielopokoleniowa od 1937 r. ,kiedy 
to Józef Jabłoński postawił i zasiedlił pszczołami pierwszą pa-
siekę. Jego syn Kazimierz rozwijał działalność, a później wnuk 
Grzegorz Jabłoński – obecny właściciel firmy, w 2019 r. rozsze-
rzył asortyment wykonywanych produktów i usług i zareje-
strował działalność gospodarczą. Ta ciekawa historia rodzinna 
to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań w zgodzie z przy-
rodą i na rzecz innych pszczelarzy. 

Nowe działalności zgłoszone do konkursu, to:
q Uprawa i przetwórstwo nowych roślin, których nasiona 

i owoce charakteryzują się wysoką zawartością oleju, z wy-
korzystaniem własnej tłoczni oleju (na zimno, bez filtracji i ra-
finacji). Nasiona do produkcji są starannie wyselekcjonowane 
(głównie z rzepaku, facelii błękitnej, słonecznika, ogóreczni-
ka lekarskiego, lnu złocistego, gorczycy, ostropestu i pszeni-
cy), które jednocześnie służą jako rośliny miododajne. Firma 
posiada własną suszarnię nasion i czyszczalnię.

q Nowatorska usługa przerobu wosku pszczelego na węzę 
pszczelą, z wykorzystaniem własnego projektu maszyny do 
węzy, co daje możliwość przerobu bardzo małych ilości wo-
sku na węzę, pod indywidualne bardzo poszukiwane zamó-
wienia. Obecnie w taki sposób obsługuje się już ponad 100 
odbiorców węzy. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
PROW 2014-2020 do końca 2022 roku
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

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

3 stycznia – 30 grudnia 2022

2. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje mające 
na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” listopad/grudzień 2022

3. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” – obszar e – nawadnianie w gospodarstwie rolnym listopad 2022

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

5.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skut-
ków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

7 lipca – 2 września,
listopad 2022

6. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w go-
spodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” listopad 2022

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

7. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt 30 wrz. – 31 paź. 2022
1-31 grudnia 2022

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
uruchomiła nabory wniosków w ramach:

Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:
1. Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu pro-

duktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury – nabór od 17.10 do 18.11.2022 r.
 Obowiązujące limity pomocy to: 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw, 10 mln zł w przypadku firm o statusie małego 

przedsiębiorstwa oraz 15 mln zł, gdy beneficjentem będzie średnie przedsiębiorstwo. Wsparcie ma charakter refun-
dacji (do 50% kosztów kwalifikowalnych).

2. Wsparcie dla rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 
spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury – nabór od 17.10 do 18.11.2022 r.

 Pomoc przeznaczona jest dla rolników lub ich małżonków, ale także dla osób uprawnionych do chowu, hodowli lub 
połowu ryb. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł. Wsparcie ma charakter refunda-
cji (do 50% kosztów kwalifikowalnych).

3. Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest
 – nabór od 17.10 do 15.11.2022 r.
 Dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do któ-

rej rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całe-
go dachu.

4. Wymiana słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu – nabór wniosków do końca 2023 roku
 Plantatorzy mogą uzyskać pomoc maksymalnie do 5 ha upraw chmielu. Wysokość wsparcia uzależniona jest od te-

go, czy słupy impregnowane kreozotem będą wymieniane na kompozytowe czy betonowe, a także od tego, czy od-
biorca końcowy pomocy jest młodym rolnikiem.
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
q z dnia 5 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-

wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypła-
ty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ra-
mach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybac-
two i Morze”. Dz.U. z 2022 r., poz. 1905. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 10 września 2022 r. 

q z dnia 9 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty 
i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach 
działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych stra-
tegii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym kosz-
ty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie 
Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Dz.U. z 2022 r., poz. 1921. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 września 2022 r. 

q z dnia 12 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie upoważnienia związków hodowców lub innych podmio-
tów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny ge-
netycznej zwierząt gospodarskich. Dz.U. z 2022 r., poz. 1947. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 września 2022 r. 

q z dnia 12 września 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości żyw-
ności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do 
zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem 
dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej doku-
mentowania. Dz.U. z 2022 r., poz. 1971. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 5 października 2022 r. 

q z dnia 21 września 2022 r. uchylające rozporządzenie w spra-
wie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., La-
genaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. in-
nych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republi-
ki Ghany. Dz.U. z 2022 r., poz. 2003. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 28 września 2022 r. 

q z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet wy-
płaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie 
gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 za 2022 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 2011. Rozporządze-
nie weszło w życie z dniem 17 października 2022 r. 

q z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet płat-
ności bezpośrednich za 2022 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 2036. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 17 października 2022 r. 

q z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet po-
mocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań 
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 za 2022 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 2043. Rozporządze-
nie weszło w życie z dniem 17 października 2022 r.

q Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 
z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach pro-
gramów finansowanych z udziałem środków europejskich. 

Dz.U. z 2022 r., poz. 2043. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 21 października 2022 r.

q Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de 
minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–
2027. Dz.U. z 2022 r., poz. 2043. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 21 października 2022 r.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji produ-
centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatności. Dz.U. z 2022 r., poz. 2001. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fun-
duszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Dz.U. z 2022 r., poz. 2026. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolite-
go tekstu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 2056.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 
sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finanso-
wej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworze-
nie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 1931. 

q Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 
2022 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za 
naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rol-
niczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, obo-
wiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r. M.P. z 2022 r., poz. 909. 

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 
września 2022 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajo-
wego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie. M.P. z 2022 r., poz. 878. Wysokość:
1) trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy 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 31 sierpnia 2022 r. wynosi:
a) w rolnictwie – 217 801 920,17 euro,
b) w rybołówstwie – 2 235 185,28 euro.

q Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętne-
go dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rol-
nych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. M.P. z 2022 r., poz. 913. 
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rol-
nych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. 3288 zł.
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W czasie praktyk poznano pracę w gospo-
darstwie „od kuchni”, poczynając od zbio-
ru ziół (zbierano owoce berberysu, kwia-
ty ślazu, oraz kocimiętkę), przez skup, 
badania laboratoryjne, po przetwórstwo 
i sprzedaż. Praktyki były bardzo pouczają-
ce, a dzięki zdobytej wiedzy Doradcy mogą 
służyć pomocą, zainteresowanym tematem, 

podmiotom. ,,Ziołowy Zakątek”, który odwiedziliśmy w sierp-
niu br. w ramach praktyk doradczych znajduje się wśród ma-
lowniczych lasów i pól Podlasia, z dala od miejskiego zgiełku 
i zanieczyszczeń.

Na powierzchni prawie 20 ha zaprezentowana jest bogata 
kultura i tradycje tego regionu Polski. ,,Ziołowy Zakątek” to 
symbioza produkcji ekologicznej ziół, agroturystyki oraz pro-
dukcji i sprzedaży żywności ekologicznej w firmie Dary Na-
tury. Można znaleźć tam charakterystyczne dla regionu: zabu-
dowę, rękodzieło, a przede wszystkim wszechobecne zioła. Na 
tych czystych i pięknych terenach wciąż żywa jest tradycja zie-
larska. Mieszkańcy Podlasia od pokoleń zbierają rośliny lecz-
nicze i korzystają z ich dobrodziejstw. Edukacja przyrodni-
cza realizowana jest tu z wyobraźnią, sercem i w oparciu o lo-
kalny potencjał. Pokaźna kolekcja Podlaskiego Ogrodu Bota-
nicznego liczy ponad 1500 gatunków i położona jest na ob-
szarze 12 hektarów. Nieodłącznym elementem prowadzonej tu 
działalności zielarskiej i botanicznej jest firma Dary Natury, 
która powstała prawie 30 lat temu. Jej wyjątkowość polega na 
możliwie największym użyciu lokalnych surowców w tworze-
niu żywności ekologicznej (także tych pozyskiwanych ze sta-
nu naturalnego). Co niezwykle ważne, każdy możliwy etap 
produkcji – od uprawy ziół, przez ich zbiór, suszenie, prze-
twarzanie i konfekcjonowanie, odbywa się w jednym miejscu 
– w Korycinach, nieopodal Ziołowego Zakątka i Podlaskiego 
Ogrodu Botanicznego. Od początku istnienia firmy Dary Na-
tury, Ziołowego Zakątka oraz Podlaskiego Ogrodu Botanicz-
nego, ich misją jest propagowanie wiedzy zielarskiej, dbałość 
o zachowanie wiedzy o tradycjach i zwyczajach tej dziedziny. 

Pierwszy dzień praktyk rozpoczęliśmy od zbioru owoców ber-
berysu zwyczajnego – Berberis vulgaris. Na początku właściciel 
obiektu Pan Mirosław Angielczyk opowiedział o historii i po-
tencjale tej niedocenianej rośliny. Berberys zwyczajny jest rośli-
ną dziko rosnącą w naszym kraju, jednak poprzez wieloletnie 
praktyki rolnicze i świadomość przenoszenia rdzy źdźbłowej 
(berberys jest żywicielem pośrednim tego patogenu) coraz rza-
dziej spotykaną. W naturalnym środowisku roślina ta wystę-
puje przy drogach, na stanowiskach suchych, nie jest wymaga-
jąca, może rosnąć nawet na glebach VI klasy. Roślina ta w kra-
jach takich jak Gruzja, Iran, Irak, jest traktowana jako przypra-
wa. W naszym kraju potocznie nazywany jest Cygańską Cy-
tryną ze względu na kwaśny smak owoców. Owoce berbery-
su cieszą się coraz większym zainteresowaniem konsumentów 
z krajów zachodniej Europu, takich jak Austria, czy Niemcy. 
Zbiór owoców nie jest łatwy ze względu na liczne kolce wy-
stępujące na roślinie. Po 3 godzinach zbiorów mogliśmy obli-
czyć wydajność plantacji z hektara. Okazuje się, że bez nakła-
dów pielęgnacyjnych wydajność ta wynosi 3 t/ha. Po zbiorach 
udaliśmy do budynku, w którym odbywała się liofilizacja su-
rowców. Poznaliśmy zasady działania liofilizatorów (w obiek-
cie znajdują się dwa liofilizatory). Następnie udaliśmy się do 
mroźni, ponieważ liofilizowanie to nic innego jak suszenie po-
przez mrożenie, a następnie odsysanie wody przy wykorzy-
staniu procesu sublimacji. Z mroźni odbieraliśmy owoce świ-
dośliwy, które przypominały wyglądem jagodę czy borówkę. 
Zamrożone owoce należało rozkładać cienkimi warstwami na 
specjalne tace, które z kolei wędrowały do liofilizatora. Po za-
pełnieniu wszystkich tac pracownik odpowiedzialny za prace 
liofilizatorów, ustawił maszynę. Cały proces miał trwać 24 go-
dziny. Po uruchomieniu maszyny mieliśmy okazję spróbować 
zliofilizowanych owoców świdośliwy. Okazuje że owoce prze-
twarzane w ten sposób, pomimo wysuszenia nie tracą barwy 
ani smaku. Pomimo konsystencji zwykłej chrupki, smakowały 
jak świeże. Jednak liofilizacja nie należy do tanich, ponieważ 
koszt liofilizacji 1 kg owoców wynosi 100 zł, dla porównania 
koszt suszenia 1 kg owoców wynosi 15 zł. Na koniec pierwsze-
go dnia praktyk zbieraliśmy kwiaty kocimiętki. Zbierane były 

W dniach 1-4 sierpnia br. Doradcy z Zespołu Doradców w Braniewie, wraz z Doradcami z Olecka i Opola, odbyli 
praktyki zielarskie. Owe praktyki organizowane były przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a realizacja 
przebiegała w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach, woj. podlaskie.

inż. Anna Subocz 
p.o. Kierownik Zespołu Doradców w Braniewie

Praktyki zielarskie w „Ziołowym Zakątku”
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rośliny o konkretnej długości. Będą one liofilizowane lub su-
szone w całości (w zależności od potrzeb) a następnie wiąza-
ne po kilka w „ziołowe bukieciki”. 

Drugi dzień praktyk rozpoczęliśmy od zbioru fioletowo-ró-
żowych kwiatów ślazu dzikiego. Kwiaty są duże, zbiór nie był 
więc trudny. Ślaz jest rośliną, która kwitnie od końca czerwca 
do późnego października, kwiaty zapylane są przez owady, jest 
to roślina miododajna. Ślaz lubi gleby lekkie, obojętne i zasado-
we. Nie znosi gleb mokrych i kwaśnych. Jest rośliną azotolubną 
i wskaźnikową piaszczystych gleb. Kwiaty jako surowiec zie-
larski wykorzystywane są przy stanach zapalnych dróg odde-
chowych – łagodzą kaszel i chronią gardło przed zapaleniem. 
Zebrane kwiaty przenieśliśmy do, znajdującego się obok plan-
tacji, kompleksu budynków, w których znajduje się skup ziół, 
suszarnia, a także miejsce w którym wysuszone zioła rozdrab-
niane są na mniejsze frakcje. Kwiaty ślazu suszone były cie-
płym powietrzem. Tego dnia uczestniczyliśmy w procesie sku-
pu ziół – w miejscu tym zioła były weryfikowane pod wzglę-
dem jakości, a następnie ważone. Następnie z każdej skupio-
nej partii pobierane były próby, które trafiały do laboratorium, 
gdzie sprawdzane były ewentualne zanieczyszczenia mikrobio-
logiczne, zawartość metali ciężkich, a także badano pozosta-
łości pestycydów. Ze skupu trafiliśmy do budynku, w którym 
odbywało się suszenie. W budynku tym znajdowały się dwie 
duże komory, do których dostarczane było podgrzewane po-
wietrze, którym suszone były zioła. Obok znajdowała się trze-
cia komora, w której ustawione były na specjalnym rusztowa-
niu drewniane skrzynki, w których suszo-
ne były właśnie kwiaty ślazu. Ususzone zio-
ła trafiały do trzeciego budynku, gdzie roz-
drabniane były na mniejsze frakcje. Maszy-
na rozdrabniająca, składała się z krajalnicy, 
gdzie zioła były cięte na mniejsze kawałki, 
następnie taśmociągiem trafiały do prze-
trząsarki gdzie rozdzielane były poszcze-
gólne frakcje. Gotowe zioła pakowane by-
ły do papierowych worków i odpowiednio 
je opisywano. Tak przygotowane substraty 
wykorzystywane będą do produkcji herbat, 
przypraw, czy też w kosmetologii.

Trzeci dzień rozpoczęliśmy wizytą w la-
boratorium. Tam dowiedzieliśmy się i zo-
baczyliśmy na własne oczy, że Dary Na-
tury (czyli produkty pochodzące z Zioło-
wego Zakątka) to prawdziwa ekologia. Nie 

ma tam mowy o żadnym przekłamaniu, na żadnym z etapów 
produkcji. Laboratorium firmy podzielone jest na trzy sekcje. 
Pierwsza, to laboratorium mikrobiologiczne. Tam badane jest 
praktycznie wszystko: woda, powietrze, substraty dostarczane 
z zewnątrz (czyli te zamawiane), skupowane oraz te zbierane 
na plantacjach firmy. Badania dotyczą ewentualnych pojawów 
zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Kolejna sekcja to miejsce, 
w którym znajdują się urządzenia służące do badania na pozo-
stałość pestycydów i zawartość metali ciężkich. Firma przyjęła 
zasadę, że badane są nie tylko substraty, ale również produk-
ty końcowe przed wystawieniem na sprzedaż. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu producent ma 100% pewność, że sprzedaje pro-
dukty czyste, bez żadnych pozostałości, w stu procentach eko-
logiczne. Trzecią sekcję stanowi laboratorium kosmetologicz-
ne, w którym opracowywane są receptury poszczególnych ko-
smetyków, takich jak np. kremy, mydła, żele pod prysznic, olej-
ki eteryczne. Z laboratorium kosmetologicznego przeszliśmy 
do budynku, w którym odbywała się produkcja kosmetyków. 

Ostatni dzień rozpoczęliśmy od przygotowywania do mro-
żenia owoców borówki. Owoce zabierane z chłodni, pakowa-
ne były do skrzynek cienkimi warstwami przedzielanymi folią 
spożywczą, po to aby po zamrożeniu łatwo można je było roz-
kładać na tacach liofilizatora. Po przygotowaniu borówki uda-
liśmy się do kolejnego budynku, w którym odbywała się pro-
dukcja olejów. W budynku znajdowała się maszyna służąca do 
tłoczenia oleju na zimno. Tego dnia produktem wykorzysty-
wanym było siemię lniane. Na górze maszyny znajdował się 
duży kosz zasypowy, do którego trafiało niezmielone siemię, 
następnie nasiona trafiają do mniejszych zbiorników, pod któ-
rymi znajdują się pierścienie, od których na tłokach wyciska-
ny jest olej. Olej odprowadzany jest na specjalnych rynnach do 
zbiorników. Powstaje również wysuszona pulpa, która wyko-
rzystywana jest jako pasza oraz jako opał. 

Na terenie „Ziołowego Zakątka” znajdują się dwa sklepy 
z produktami „Dary Natury”. Można w nim zaopatrzyć się 
w zioła, herbatki, kawy, konfitury, przyprawy, przetwory, ole-
je, miody, soki, syropy… i wiele innych rzeczy. My polecamy 
m.in. przyprawę do rosołu, do szarlotki, pieprz ziołowy i sól 
ziołową a także żeńszeniówkę i piwo. Każdy znajdzie coś dla 
siebie a przy tym będzie to zdrowe, naturalne i bez chemii.
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Kiszenie jest jednym z najstarszych sposobów utrwalania żywności przeznaczonej do spożycia oraz zabezpieczenia 
jej przed zepsuciem. Ta metoda, przekazywana z pokolenia na pokolenie, pokazuje, że kiszonki zawsze pojawiały się 
na naszych stołach jako przepyszne, a do tego bardzo zdrowe urozmaicenie jadłospisu.

Maria Kapuścińska 
Starszy Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Kiszonki kluczem odporności człowieka

Kiszenie polega na 
naturalnej fermen-
tacji mlekowej prze-
prowadzanej przez 
bakterie mlekowe 
bez udziału powie-
trza. Cukry proste 
zawarte w warzy-

wach bądź owocach rozkładają się na 
kwas mlekowy będący świetnym kon-
serwantem hamującym rozwój bakterii 
gnilnych. Najbardziej popularnymi ki-
szonkami w polskiej kuchni są ogórki 
gruntowe i kapusta. Jednak kisić można 
niemal wszystko. Tak naprawdę ograni-
cza nas tylko wyobraźnia. Smaki wiosny, 
lata i jesieni zamknięte w słoiku idealnie 
wzbogacą nasz jadłospis. Większość wa-
rzyw w wersji kiszonej dostosuje się do 
naszych kulinarnych upodobań. Moż-
na kisić cukinię, dynię, bakłażan, kala-
fior, seler, paprykę, rzodkiew, buraczki, 
marchew, fasolę szparagową, pomido-
ry, cebulę, czosnek oraz wieloskładniko-
we mieszanki warzywne. Także kiszone 
owoce zadowolą podniebienie wybred-
nych smakoszy. Cytryny, śliwki, grusz-
ki czy jabłka w wersji kiszonej nabierają 
zupełnie nowego smaku i aromatu. Ca-
łość dopełnia szeroka paleta dostępnych 
przypraw i ziół, których różnorodne za-
stosowanie diametralnie zmienia smak 
kiszonek, dostosowując je do indywidu-
alnych upodobań smakowych.

Źródłem dobrych bakterii w kiszon-
kach jest mikroflora warzyw czy owo-
ców. Zachodzący w nich proces fermen-
tacji jest spontaniczny, sterowany jedy-
nie chemicznymi i fizycznymi warunka-
mi środowiska. Zmienia się wygląd, za-
pach jak też smak kiszącego się produk-
tu oraz zwiększa się zawartość witamin 
i składników mineralnych. W trakcie pro-
cesu kiszenia cenne składniki przenika-
ją także do zalewy, w której były ukiszo-
ne warzywa lub owoce, dlatego jest ona 
równie wartościowa.

Kiszonki są bogate w witaminy z gru-
by B, które regulują metabolizm i są od-
powiedzialne między innymi za prawi-
dłowe funkcjonowanie naszego układu 
nerwowego. Zawierają również cenne 
witaminy A oraz E, które neutralizują 
wolne rodniki i wykazują silne działa-
nie przeciwutleniające. Kiszonki to tak-
że naturalne źródło witaminy C, która 
swoją obecnością zmniejsza naszą podat-
ność na zakażenia bakteryjne oraz wiru-
sowe. Są także doskonałym źródłem in-
nych witamin i minerałów, np. fosforu, 
magnezu czy potasu, a dodatkowo po-
zwalają łatwiej przyswajać wapń oraz że-
lazo. Ponadto zawierają dużo błonnika, 
który na długo zapewnia uczucie syto-
ści, poprawia przemianę materii oraz jest 
powszechnie znany z korzystnego wpły-
wu na proces odchudzania. Obecność 

kwasu mlekowego i zawarte w nim ży-
we kultury bakterii doskonale wpływa-
ją na mikroflorę przewodu pokarmowe-
go oraz na procesy metaboliczne. Odbu-
dowują właściwą florę bakteryjną w je-
litach, tym sam wzmacniając układ od-
pornościowy.

Przy kiszeniu przetworów należy pa-
miętać o kilku zasadach. Przede wszyst-
kim warzywa lub owoce, które chcemy 
ukisić, powinny być świeże, zdrowe i doj-
rzałe, ale nie przejrzałe. Najlepiej byłoby, 
gdyby były to produkty z upraw ekolo-
gicznych – wtedy będziemy mieli pew-
ność, że nie zawierają szkodliwych sub-
stancji. W pierwszej kolejności należy je 
dokładnie przebrać w celu wyeliminowa-
nia tych, które posiadają znamiona ze-
psucia. Równie ważne jest ich dokładne 
umycie. Jeżeli mamy warzywa korzenio-
we, to oprócz dokładnego umycia, nie-
zbędne będzie również ich obranie ze 
skórki. Należy obierać jak najcieniej, po-
nieważ w skórce jest najwięcej wartości 
odżywczych. Większe warzywa dobrze 
jest przekroić na mniejsze kawałki w ce-
lu łatwiejszego ich układania np. w sło-
iku. W czym będziemy zakiszać warzy-
wa, zależy od nas. Z reguły wykorzystu-
je się słoje, ponieważ można je szczelnie 
zakręcić i są różnych rozmiarów, co spra-
wia, że możemy wybrać wielkość w za-
leżności od naszej potrzeby. Najzdrowsze 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
Żywność wysokiej jakości, krótkie łańcuchy dostaw oraz lokalne systemy żywnościowe stanowią klu-

czowe kierunki działań wspierających rolnictwo, jak również wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obsza-
rów wiejskich. Polityka wyróżniania produktów żywnościowych opiera się na potwierdzaniu ich specyficz-
nego charakteru oraz wyjątkowych cech poprzez uczestnictwo w systemach i programach wyróżniających 
wysoką jakość. Dzięki tym działaniom konsumenci otrzymują produkty o pożądanych walorach jakościo-
wych, zaś producenci mają możliwość ich wyróżnienia, promocję oraz efektywniejszą sprzedaż. Działa-
niami realizującymi ten kierunek są również wszelkiego rodzaju inicjatywy wspierające promocję i sprze-
daż, co przyczynia się do organizacji łańcucha dostaw żywności. Uczestnictwo w systemach i programach 
promujących żywność wysokiej jakości stwarza warunki przynależności do danej marki, budowania jej 
wizerunku, a tym samym rozpoznawalności. Wnioski o rejestrację produktów lub środków spożywczych 
może zgłaszać grupa (producentów lub przetwórców). Fakt ten jest spowodowany tym, 
iż specyfikę danego produktu tradycyjnego lub regionalnego kształtuje wiele czynników 
naturalnych i kulturowych na przestrzeni długiego okresu czasu. Jest to dobro ogólne 
danej społeczności, wobec czego, nie może zostać przyporządkowane dla konkretnego 
producenta.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

żywność wysokiej jakości

warmińsko-Mazurski ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w olsztynie

ul. jagiellońska 91, 10-356 olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 wMoDR z siedzibą w olsztynie

olsztyn, 2022 r.

Marta Bieciuk

są kiszonki wykonane samodzielnie. Po-
niżej kilka przepisów na kiszonki.

Kapusta kiszona

Składniki: 
n 10 kg kapusty białej (3-4 szt.), 
n 1 kg marchwi,
n 20 dkg soli jodowanej do przetworów, 
n 3 łyżki cukru.

Sposób przygotowania
Kapustę oczyścić z wierzchnich liści, po-

kroić na ćwiartki i zetrzeć na szatkownicy. 
Marchew zetrzeć na tarce o dużych oczkach. 
W dużym naczyniu dokładnie wymieszać 
kapustę, marchew, cukier i sól. Przekładać 
do kamiennego naczynia warstwami. Każdą 
warstwę mocno ubić, aż kapusta puści sok. 
Ubitą już kapustę docisnąć np. drewnianym 
denkiem lub talerzem, który należy dociążyć 
wyparzonym kamieniem. Kamionkę odsta-
wić w ciepłe miejsce, przykryć ścierką. Na 
drugą i trzecią noc zdjąć kamień i porobić 
dziury, by wypuścić gazy, aby nie było go-
ryczki. W razie potrzeby czynność tą powtó-
rzyć (gdyby pojawiał się szum na wierzchu 
to zrobić jeszcze dziury, tylko przez krótszy 
czas). Po 7-8 dniach przełożyć do słoików, 
ściśle uciskając, dobrze zakręcić i odstawić 
w chłodne miejsce.

Kiszony czosnek

Składniki:
n czosnek młody (najlepszy nasz krajowy),
n sól do przetworów,
n woda,
n przyprawy na jeden słoik (½ litra):

(kawałek chrzanu, 4-5 plastry marchew-

ki, koper z baldachem plus zielone piórka, 
pół łyżeczki gorczycy, 3 ziela angielskie, 1 
listek laurowy.
Zalewa:

n litr wody,
n łyżka soli. 

Sposób przygotowania
Słoje wyparzyć, na dno włożyć przypra-

wy (wymienione jako przyprawy na jeden 
słoik). W przypadku kiszenia czosnku w sło-
iki mniejsze, proporcjonalnie zmniejszyć ilość 
przypraw. Układać całe główki czosnku. Wol-
ną przestrzeń w słoiku, zapełnić pojedynczy-
mi ząbkami czosnku. W oddzielnym naczy-
niu rozpuścić sól w wodzie. Słoje z czosnkiem 
zalać ciepłą solanką, szczelnie zakręcić. Od-
stawić na około 6-8 dni do ukiszenia. Po tym 
okresie, jeszcze raz dokręcić słoiki i wynieść 
do spiżarni lub inne chłodne miejsce. Kiszo-
ny czosnek idealnie pasuje do przekąsek mię-
snych podawanych na zimno.

Kiszony zakwas z buraków do picia

Składniki: 
n 5 l słoik,
n 3 kg buraków, 
n 3 l wody, 
n 3 łyżki soli kamiennej, 

Przyprawy: większa główka czosnku, 8 
liści laurowych, 10 ziaren ziela angielskiego

Sposób przygotowania
Buraki umyć i pokroić w kostkę albo 

w grubsze plastry. Nie obierać ich, ponie-
waż bakterie probiotyczne żyją na skórze bu-
raków. Na dno słoika wrzucić czosnek (nie 
trzeba go obierać, wystarczy przeciąć głów-
kę na pół) i przyprawy (liście laurowe i zie-
le angielskie) - najlepiej umieścić pod bura-

kami, żeby nie wypłynęły. Dodać pokrojo-
ne buraki. Całość zalać zimną wodą (może 
być prosto z kanu) wymieszaną z solą. Przy-
kryć słoik gazą lub zakrętką (bez dokręcania, 
by mogły ulotnić się z niego gazy powstają-
ce wskutek fermentacji). Tak przygotowany 
słoik należy pozostawić w ciepłym miejscu, 
najlepiej w temperaturze pokojowej. Po oko-
ło 5-7 dniach zakwas jest gotowy. Gotowy 
zakwas można przechowywać w butelce lub 
słoiku w lodówce nawet przez kilka miesię-
cy. Stale rośnie grono osób zachwalających 
zalety zakwasu buraczanego. Wzmacniają-
cy odporność zakwas buraczany to „ideal-
ny probiotyk”, „eliksir zdrowia” czy „bom-
ba witaminowa”.

Kiszenie jabłek z miodem

Składniki:
n 3 kilogramy niedużych jabłek,
n filtrowana woda (ilość zależy od wielkości 

słoika),
n na 1 litr wody: 80 g miodu i 15 g soli,
n kilka liści wiśni lub porzeczki czarnej.

Sposób przygotowania
Liście wiśni i porzeczek, tak jak w przy-

padku kiszonych ogórków, dodają potrawie 
aromatu i wyjątkowego smaku. Jabłka najle-
piej wybrać takie bez żadnych zmian, z nie-
pryskanych drzew z własnego ogrodu. Jabłka 
umyć, w razie potrzeby podzielić na połów-
ki lub ćwiartki. Podgrzać wodę w garnusz-
ku, rozpuścić w niej miód i sól. Mieszać do 
rozpuszczenia. Ułożyć jabłka w słoiku o ob-
jętości 4-5 l. Umyte liście wiśni lub porzecz-
ki ułożyć na jabłkach. Całość zalać przygoto-
waną, ciepłą, ale nie gorącą zalewą i od razu 
zakręcić. Kisić 7-8 dni.
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mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Mówi się powszechnie, że ziemie War-
mii i Mazur ubogie są pod względem 
surowców naturalnych, bo brakuje tu-
taj bogactw, o które zabiega dziś cały 
świat. Ale czy aby na pewno? W arty-
kule krótką charakterystyka surowców 
naturalnych województwa warmińsko-
-mazurskiego, które warto znać.

Na terenie Warmii i Mazur istnieje sporo udokumentowanych 
złóż kopalin pospolitych, które mają zastosowanie w budownic-
twie i drogownictwie. Kruszywo naturalne, piaski kwarcowe wy-
korzystywane są w budownictwie do produkcji cegły wapienno-
-piaskowej i betonów komórkowych, a surowce ilaste stosowa-
ne głównie w produkcji ceramiki budowlanej. Są to złoża zago-
spodarowane, czyli zakłady czynne oraz eksploatowane okre-
sowo oraz złoża, z których zaniechano eksploatacji. W regio-
nie znajdują się również kopaliny stosowane w rolnictwie – kre-
da jeziorna i torf. Występuje również kopalina przydatna w lecz-
nictwie – borowina.

Największe złoża w Polsce północno-wschodniej występu-
ją w woj. mazowieckim i podlaskim. Większość wydobywanych 
w północno-wschodniej Polsce kruszyw naturalnych pochodzi 
z dużych przedsiębiorstw, dostarczających kruszywa klasyfiko-
wane i łamane z kruszenia otoczaków. 

Wydobycie kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w woj. 
warmińsko-mazurskim nie jest duże. Największe udokumento-
wane zasoby piasku kwarcowego znajdują się powiecie piskim 
i lidzbarskim, a piasku wykorzystywanego w produkcji betonów 

komórkowych w powiecie ostródzkim i działdowskim. Najlepsze 
piaski muszą być drobnoziarniste, wysortowane oraz charakte-
ryzować się dużą zawartością krzemionki, wysokim stopniem 
obtoczenia i niską zawartością substancji obcych.

Kolejne bogactwo naturalne stanowią surowce ilaste. Naj-
większe zasoby surowców ilastych znajdują się w powiecie olsz-
tyńskim i nowomiejskim. To różnego rodzaju iły, gliny, kaoliny. Są 
to minerały o właściwościach specjalnych: charakteryzują się 
drobnym uziarnieniem – są to bardzo drobne ziarna o pokroju 
blaszkowym. Ponadto niektóre z nich mają właściwości pęcznie-
jące, a także plastyczne, dzięki czemu można z nich formować 
różne wyroby, np. ceramikę użytkową czy płytki. Ważne jest to, 
że część tych materiałów ma właściwości ogniotrwałe, co ozna-
cza, że po wypaleniu w wysokiej temperaturze, taki materiał jest 
odporny na działanie ognia. Ciekawą ich cechą są również wła-
ściwości sorpcyjne, gdzie skład chemiczny nie jest stały. Polega 
to na tym, że pewne jony mogą być wymieniane w ich struktu-
rze na inne. I to wszystko czyni je interesującymi dla przemysłu.

Kreda jeziorna, czyli wapień łąkowy lub wapień jeziorny, ma 
zastosowanie w rolnictwie do wapnowania pól. Największe jej za-
soby geologiczne występują w powiatach olsztyńskim i szczy-
cieńskim.

Torf stosowany jest do poprawiania struktury gleby oraz ja-
ko nawóz organiczny, szczególnie w ogrodnictwie. Był również 
wykorzystywany na opał. Torf wydobywany jako borowina słu-
ży sanatoriom i zakładom przyrodoleczniczym jako środek do 
kąpieli i ciepłych okładów. Największe zasoby geologiczne tor-
fu znajdują się w powiatach braniewskim i gołdapskim, a boro-
winy również w kętrzyńskim. Intensywnie zagospodarowywane 
są złoża borowiny w powiecie gołdapskim.

Na zakończenie dodam, że niezmiernie ważnym problemem 
jest rekultywacja terenów pozostałych po zamykanych odkryw-
kowych kopalniach kruszywa. Logika podpowiada, aby jedynym 
kierunkiem nie było zalesianie. Można na tych terenach tworzyć 
np. obiekty edukacyjne, kulturalne, sportowe łącząc je z odpo-
wiednim zadrzewieniem i tworzeniem zbiorników wodnych.

Źródło:www.encyklopedia.warmia.mazury.pl, www.pkpr.war-
mia.mazury.pl; www.surowce-naturalne.pl
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n DZIAŁDOWO, ul. Polna 6, tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Kazimierza Wielkiego 5,  
tel. (56) 474 21 88

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

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

n OLSZTYN 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2022 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 540 zł brutto

   n  IV str. – 1 845 zł brutto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

   n  format A4 – 1 230 zł brutto

   n  format 1/2 A4 – 770 zł brutto

   n  format 1/4 A4 – 615 zł brutto

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

artykuł sponsorowany format A4 – 923 zł brutto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 770 zł brutto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 540 zł brutto

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 2 306 zł brutto

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

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

Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 30 listopada 2022 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
 1. Orka płytka do głębokości 5-10 cm
 2. Dawniej cela, więzienie
 3. Najmniejszy ptak
 4. Iran dawniej
 5. Jedna z polskich odmian soczewicy
 6. Z niej hamburgery
 7. Na niej drwal
 8. Czasowe odosobnienie ze względów medycznych
 9. Np. dochodowy, rolny lub leśny
10. Część mszy
11. „Chłopski” premier
12. Natchnienie twórcze
13. Oczyścił stajnię Augiasza
14. Wąski pas roli podcięty lemieszem pługa
15. Potocznie: zmarznąć na…
16. Gałązka z winogronami
17. Polska marka ciągników rolniczych
18. Chybione uderzenie w grze w piłkę
19. Wgłębienie w ścianie
20. „Podłoga” statku
21. Po deszczu na drodze
22. Podąża przez pustynię
23. Z popytem
24. Stawiany na grobach 1 listopada
25. Chłopiec wystrugany z drewna
26. Nie teraz
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REKLAMUJ SIĘ
U NAS!!!

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

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

Artykuł sponsorowany: format A4 kolor – 923 zł netto

Ceny reklam zawierają podatek VAT

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

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.

Zachęcamy rolników do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń drobnych!!!



Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

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

    BADANIEOPRYSKIWACZY
UMÓW SIĘ NA BADANIE

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

► KONTROLA  ► KALIBRACJA  ► ATESTACJA


