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o doradztwie rolniczym

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom rolników, doradcy i specja-
liści Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie realizują 
szereg szkoleń informacyjnych, 
o których informujemy na stro-
nie naszego Ośrodka. Wzorem 
lat ubiegłych pracownicy Ośrod-
ka Doradztwa służyć będą po-
mocą w wypełnianiu wniosków 
o płatności bezpośrednie, wnio-
sków o płatności rolno-środowi-

skowo-klimatyczne i ekologiczne oraz w sporządzaniu pla-
nów poprawy dobrostanu zwierząt. Ma to szczególne zna-
czenie w tym roku, kiedy wchodzi szereg zmian i do po-
prawnego sporządzenia wniosków niezbędna jest wiedza, 
którą nasi specjaliści i doradcy nabyli podczas licznych 
szkoleń. 

Otrzymanie dopłat bezpośrednich za 2023 rok wiąże się 
z wymogami warunkowości. W związku z tym grunty mu-
szą być utrzymane w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochro-
ną środowiska. Obowiązkowy element płatności bezpośred-
nich kładzie większy nacisk na kwestie środowiskowe i kli-
matyczne, i jest połączeniem wymogów zazielenienia i zasady 
wzajemnej zgodności (w skład której wchodzą normy dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska – normy GA-
EC i podstawowe wymogi w zakresie zarządzania – wymogi 
SMR). Zestaw praktyk w ramach norm obejmuje trzy obszary 
działania: klimat i środowisko, zdrowie publiczne, zdrowie 
zwierząt i zdrowie roślin, oraz dobrostan zwierząt. Spełnia-
jąc normy i wymogi warunkowości rolnik będzie mógł ubie-
gać się o płatności takie jak podstawowe wsparcie dochodów, 
uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów, uzupeł-
niające wsparcie dochodów dla młodych rolników, płatności 
w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją oraz 
płatności ze wsparcia krajowego czyli uzupełniającą płatność 
podstawową.

Aby zwiększyć płatność do gospodarstwa rolnik może pod-
jąć się realizacji praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu 
i dobrostanu zwierząt, czyli ekoschematów, które wykraczają 
ponad podstawowe wymogi warunkowości. Ekoschematy re-
alizują wszystkie cele środowiskowe i klimatyczne WPR doty-
czące łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów 
naturalnych, takich jak woda, gleba i powietrze oraz ochrony 
bioróżnorodności. 

Rolnik będzie mógł wybrać jeden z 6 dostępnych ekosche-
matów lub połączyć kilka najbardziej odpowiadających struk-
turze produkcji w jego gospodarstwie rolnym. 

Zasady dopłat bezpośrednich w 2023 roku wymagają od 
rolników dużej uwagi w prowadzeniu prac w gospodarstwie. 
Niestety przekroczenie lub złamanie zapisów którejkolwiek 
z norm będzie skutkować zmniejszeniem dopłat bezpośred-
nich w 2023 r. 

Warto wspomnieć, że w obliczu wojny w Ukrainie, prze-
pisy unijne zapewniają skorzystanie z tymczasowego odstęp-
stwa od niektórych wymogów warunkowości, aby sprzyjać 
zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego bar-
dzo ważne jest, aby składane wnioski były sporządzone pra-
widłowo i aby rolnicy zdawali sobie sprawę z zobowiązań, 
które muszą spełniać, by płatności otrzymać. Doradcy rolni-
czy odgrywają tutaj bardzo ważną rolę, ponieważ oprócz po-
mocy w sporządzeniu wniosku, planów rolno-środowiskowo-
-klimatycznych lub ekologicznych, czy też planów poprawy 
dobrostanu zwierząt, prowadzą rolnika przez cały okres zo-
bowiązania, doradzając, służąc podpowiedzią i szukając do-
brych dla rolnika rozwiązań. 

Czas kampanii wnioskowej rozpoczął się w Ośrodku już na 
początku roku, bowiem od lutego prowadzimy szeroko zakro-
joną akcję szkoleniowo-informacyjną dotyczącą nowych zasad 
przyznawania płatności. Kampania wnioskowa jest gorącym 
i pracowitym okresem dla naszych pracowników, a zważyw-
szy na środki, które mogą wpłynąć do gospodarstw z naszego 
województwa, niebywale istotna dla rolników.

Według danych z ARiMR w województwie warmińsko ma-
zurskim w 2022 roku, złożonych zostało 42 071 wniosków, czy-
li tyle gospodarstw ubiegało się o wsparcie w ramach płatno-
ści. Kwota zrealizowanych płatności w ramach wsparcia bezpo-
średniego w naszym województwie w ubiegłym roku wyniosła 
728 652 180,57 zł a od początku wejścia do UE, czyli w latach 
2004-2022 do gospodarstw w naszym województwie z tytułu 
wsparcia bezpośredniego trafiło 15 530 972 661,94 zł. Wysokość 
tych kwot obrazuje, jak ważnym elementem przychodów go-
spodarstw są płatności bezpośrednie i ze świadomością tego 
faktu, nasi doradcy wchodzą co roku w okres kampanii wnio-
skowej, aby służyć rolnikom rzetelną pomocą. 

Wzorem ostatnich lat wnioski można będzie składać za po-
mocą aplikacji eWniosekPlus dostępnej na stronie www.arimr.
gov.pl. 

Nasi pracownicy dostępni są w biurach gminnych, powiato-
wych oraz w Centrali w Olsztynie i Oddziale w Olecku. Zapra-
szam do kontaktu z doradcami WMODR oraz śledzenia stro-
ny internetowej www.wmodr.pl i fanpage Ośrodka na facebooku. 

Serdecznie zapraszam rolników od 15 marca do naszych 
biur w celu spotkania z doradcą, uzyskania porady i pomocy 
w sporządzeniu wniosku.

Przed nami kampania wnioskowa 2023, czyli okres składnia wniosków o płatności obszarowe. Ten rok wprowadza 
wiele zmian w zasadach przyznawania płatności wynikających z reformy Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

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

Ubiegaj się o płatności razem z ODR

Bieżące Informacje nr 3 [399]  n  Marzec 2023



5

z życia WMODR

|WMODR zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych na szkolenia dotyczące wspar-
cia na rzecz rozwoju rolnictwa i obsza-
rów wiejskich w ramach Planu Strate-
gicznego dla WPR 2023-2027
Szkolenia odbywają się w każdej gmi-

nie województwa warmińsko-mazurskiego 
w miesiącach luty i marzec 2023 roku. Pod-

czas spotkań przekazywana jest aktualna wiedza na temat:
n nowych wymogów (warunkowości) i zasad ubiegania się 

o płatności bezpośrednie w kampanii 2023, w tym wspar-
cia do produkcji oraz do ekoschematów;

n wsparcia małych gospodarstw i młodych rolników oraz in-
westycji w gospodarstwach rolnych zwiększających konku-
rencyjność;

n interwencji środowiskowo-klimatycznych, w szczególności 
programów rolnośrodowiskowych i rolnictwa ekologicznego;

n wsparcia małej przedsiębiorczości i małego przetwórstwa, 
w tym rolniczego handlu detalicznego.
Zapraszamy zainteresowanych do zgłoszenia chęci udzia-

łu w szkoleniach do Zespołów Doradców działających w każ-
dym powiecie naszego województwa. Szkolenia są otwarte 
dla każdego.

n Kampania składania wniosków o płatności za 2023 rok
Od 15 marca, jak co roku, ARiMR rozpocznie przyjmowanie 

wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i innych płat-
ności. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego 
wymogów, które należy spełnić, by płatności otrzymać, a także 
świadczą usługi wypełnienia wniosków o przedmiotowe płat-
ności. Zapraszamy do kontaktu z doradcami terenowymi w ce-
lu omówienia szczegółów współpracy.

n W marcu br. odbędą się następujące spotkania semi-
naryjne:

q 7 marca 2023 r., w gospodarstwie JAN-SAD w Sętalu, odbę-
dzie się pokaz cięcia i formowania drzew i krzewów owo-
cowych. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spo-
tkania jest Maja Jurczak, główny specjalista ds. ogrodnictwa, 
tel. 665 991 329.

q 14 marca 2023 r., w Wiejskim Centrum Inicjatyw w Giżach 
k/Olecka, odbędzie się seminarium pn. „Wykorzystanie no-
wych technologii w uprawach ograniczających straty skład-
ników pokarmowych”. Osobą odpowiedzialną za sprawy me-
rytoryczne spotkania jest Piotr Michniewicz, specjalista ds. 
produkcji roślinnej, tel. 695 550 979.

q 21 marca 2023 r., w siedzibie WMODR w Olsztynie oraz 
z możliwością połączenia online, odbędzie się seminarium pn. 
„Nowe możliwości wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich”. Osobą odpowiedzialną za sprawy 
merytoryczne spotkania jest Agnieszka Stajszczak, specjali-
sta DROW, tel. 665 830 954.

q 22 marca 2023 r., w formie online, odbędzie się spotkanie pn. 
„Warunkowość, płatności bezpośrednie, ekoschematy, do-
płaty do produkcji”. Udział w spotkaniu potwierdzili pra-
cownicy Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW. 

Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania 
jest Renata Gazda, kierownik Działu Ekonomiki i Zarządza-
nia Gospodarstwem Rolnym, tel. 665 890 151.

q 23 marca 2023 r., w siedzibie WMODR w Olsztynie oraz 
z możliwością połączenia online, odbędzie się spotkanie pn. 
„Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne i Rolnic-
two ekologiczne w ramach Planu Strategicznego dla WPR 
na lata 2023-2027”. Udział w spotkaniu potwierdzili pracow-
nicy Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW. Osobą 
odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Mał-
gorzata Razminas, starszy specjalista DRE, tel. 695 990 243.

q 28 marca 2023 r. w siedzibie WMODR w Olsztynie oraz z moż-
liwością połączenia online, odbędzie się seminarium pn. „Ak-
tualne problemy w stadach bydła mięsnego”. Osobą odpo-
wiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Sylwia 
Walesieniuk, starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, tel. 
665 880 978.

q 28-29 marca 2023 r., w Olsztynie oraz wyjazdowo na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego, odbędą się warszta-
ty pn. „Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawial-
nej – prezentacja dobrych praktyk rolniczych – warsztaty 
i demonstracje” w ramach projektu BRANCHES realizowa-
nego z programu HORYZONT 2020. Osobą odpowiedzialną 
za sprawy merytoryczne spotkania jest Agnieszka Pyzel, spe-
cjalista ds. projektów z udziałem środków europejskich, tel. 
665 690 624.

n Marzec to miesiąc szkoleń
W marcu doradcy terenowi przeprowadzą szkolenia, które 

mają na celu przekazanie najświeższych i ważnych informacji 
branżowych. Organizujemy również szkolenia w zakresie sto-
sowania środków ochrony roślin, których ukończenie daje rol-
nikowi uprawnienia w powyższym zakresie na okres 5 lat. Plan 
szkoleń zamieszczony jest na stronie internetowej WMODR w za-
kładce /Szkolenia/.

n XIII Wiosenne Targi Ogrodnicze, 22-23 kwietnia 2023 r.
Targi odbędą się na terenie siedziby Ośrodka w Olsztynie 

przy ul. Jagiellońskiej 91. Zapraszamy już dziś wystawców do 
zgłaszania udziału w wydarzeniu, a zwiedzających do zapla-
nowania kwietniowego weekendu z Warmińsko-Mazurskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Komisarzem targów jest Ra-
dosław Skudlarz, specjalista DROW, tel. 695 551 071.

n III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2023
W dniach 12 czerwca – 6 lipca br. zapraszamy na 19 po-

wiatowych spotkań polowych. We współpracy z właścicie-
lami gospodarstw demonstracyjnych, naukowcami, przedsta-
wicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawiciela-
mi samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organi-
zacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnic-
twa i wsi, w ramach powiatu, przeprowadzone zostaną prak-
tyczne sesje na poletkach uprawowych. Osobą koordynują-
cą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Agniesz-
ka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolni-
czej, tel. 665 891 386.

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Rok 2023

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samo-
rządy województwa warm.-maz. wyniesie 169 mln zł:
n 84,4 mln zł na zadania powiatowe,
n 84,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 152 zadania: 55 powiatowych i 97 gmin-
nych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 305 ki-
lometrów dróg: 171 km powiatowych i 134 km gminnych.

W tym roku po raz pierwszy wsparcie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg otrzymają zadania zgłoszone przez wła-
dze samorządowe z miast na prawach powiatu będących sie-
dzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Lata 2019-2023

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcze-
śniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2023 
jednostkom samorządu terytorialnego z województwa war-
mińsko-mazurskiego przekazano dofinansowanie na re-
alizację zadań gminnych oraz powiatowych w wysokości 
989 mln zł, co umożliwi wykonanie 1159 zadań w zakre-
sie budowy, przebudowy i remontów dróg o łącznej długo-
ści 1866 km.

Dodatkowo, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych to w ostatnich latach ponad 1 mld 
zł dofinansowania inwestycji drogowych w regionie.

Rządowe programy zmieniają infrastrukturę 
drogową w regionie
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg powołany został, aby wspierać jednostki samorządu terytorialnego w realizacji 
inwestycji na drogach samorządowych. Dofinansowanie z RFRD wymiernie przyspiesza powstawanie nowoczesnej 
i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Jest to bardzo istotny element prawidłowego funkcjono-
wania i rozwoju gospodarki.

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Perły (pow. węgorzewski) Szwarcenowo (pow. nowomiejski)
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Ekoschematy – nowość, która sprzyja środowisku
Szeroki wachlarz praktyk uwzględniających różnorodność polskiego rolnictwa pod względem agrotechnicznym, 
technologicznym, struktury gospodarstw, typu produkcji i wielkości gospodarstwa.

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W ramach Planu Strategicznego dla WPR 
2023-2027 wprowadzono łącznie 6 ekosche-
matów, w tym dobrostan zwierząt oraz 5 
ekoschematów obszarowych. Jedną z pięciu 
dostępnych dla rolników interwencji w ra-
mach ekoschematów obszarowych jest rol-
nictwo węglowe i zarządzanie składnika-
mi odżywczymi. Obejmuje on aż 8 praktyk, 

co oznacza, że z dostępnych praktyk rolnik będzie mógł wybrać 
te, które zamierza realizować. W dużej mierze listę praktyk stano-
wią te, które już były dotąd stosowane w ramach dobrej praktyki.

Praktyki włączone w ekoschemat będą objęte systemem punk-
towym, a warunkiem przystąpienia jest uzyskanie minimalnej 
liczby punktów (szczegóły na www.gov.pl/arimr). W ramach 
interwencji wsparciem objęte będą niżej opisane praktyki.

Na trwałych użytkach zielonych dostępna jest m.in. prakty-
ka wspierająca ochronę bioróżnorodności poprzez właściwe go-
spodarowanie na TUZ o niskiej wartości produkcyjnej polega-
jąca na ekstensywnym użytkowaniu TUZ z obsadą zwierząt. 
Praktyka będzie przyczyniała się do ograniczenia zagęszczenia 
zwierząt. Obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie mu-
si wynosić co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksymalnie 2 DJP/
ha TUZ w okresie wegetacyjnym roślin. Dodatkowo obowiązuje 
zakaz przeorywania TUZ w okresie realizacji ekoschematu. Jest 
to jedna z najwyżej punktowanych praktyk, za realizację której 
będzie przysługiwało 5 pkt/ha. 

Ograniczając erozję gleb oraz dążąc do poprawy stanu gleb bę-
dzie można skorzystać z praktyki „Międzyplony ozime/wsiewki 
śródplonowe”. Praktyka polega na utrzymywaniu roślin w po-
staci wsiewek roślin bobowatych drobnonasiennych lub miesza-
nek z udziałem roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę 
główną lub międzyplonów ozimych w formie mieszanek utwo-
rzonych z co najmniej 2 gatunków roślin w terminie do 1 paź-
dziernika i utrzymywanych, co najmniej do 15 lutego następne-
go roku. Dodatkowym wymogiem przy realizacji tej praktyki 
jest zakaz stosowania ś.o.r. na międzyplonach ozimych – przez 
okres ich utrzymania; a w przypadku wsiewek śródplonowych 
– od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej 8 tygo-
dni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej. Spełnie-
nie wymagań związanych z realizacją tej praktyki będzie wią-
zało się z uzyskaniem 5 pkt/ha.

„Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia” praktyka 
dostępna dla rolników w dwóch wariantach: wariant podstawo-
wy i wariant z wapnowaniem. Praktyka polega na opracowaniu 
i przestrzeganiu planu nawozowego do powierzchni gruntów 
ornych i trwałych użytków zielonych w gospodarstwie, opar-
tego na bilansie N oraz chemicznej analizie gleby, określające-
go dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg oraz potrze-
by wapnowania). Wariant z wapnowaniem, obejmuje opisany 
wyżej zakres podstawowy rozszerzony o zastosowanie wapno-
wania (dotyczy powierzchni gruntów w gospodarstwie o pH ≤ 
5,5). Wsparcie w zakresie wapnowania do poszczególnych dzia-
łek rolnych przysługuje nie częściej niż raz na 4 lata.

Poprawę jakości gleby i odbudowę materii organicznej oraz 
zwiększenie różnorodności biologicznej rolnicy będą mogli osią-
gnąć poprzez realizację praktyki zróżnicowana struktura upraw. 
Dodatkowo będzie wiązało się to z przyznaniem 3 pkt/ha. Prakty-
ka polega na prowadzeniu co najmniej 3 różnych upraw na grun-
tach ornych w gospodarstwie, przy czym udział głównej uprawy 
w strukturze zasiewów nie przekracza 65% i udział trzeciej lub, 
w przypadku większej liczby upraw, łącznie trzeciej i kolejnych 
upraw, nie może być mniejszy niż 10%. Jednocześnie wymagany 
jest w strukturze zasiewów udział co najmniej 20% roślin mających 
pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej przy 
jednoczesnym założeniu, że udział zbóż w strukturze zasiewów 
nie przekracza 65%, a udział upraw mających ujemny wpływ na 
bilans materii organicznej (m.in.: okopowe) nie przekracza 30%.

Dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą dostępna jest prak-
tyka wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 
godzin od aplikacji, za realizację której można uzyskać 2 pkt/
ha. Dodatkowo rolnicy utrzymujący zwierzęta w systemach bez-
ściółkowych będą mogli liczyć na 3 pkt poprzez realizację prak-
tyki polegającej na stosowaniu płynnych nawozów natural-
nych innymi metodami niż rozbryzgowo. Celem obu praktyk 
jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery. Potwierdze-
nie realizacji tych praktyk będzie odbywało się za pomocą tzw. 
zdjęcia geotagowanego przy wykorzystaniu aplikacji udostęp-
nionej przez ARiMR.

Z kolei dla rolników stosujących tzw. konserwującą uprawę 
roli, poprzez zachowanie naturalnych zasobów przyrody przy 
równoczesnym osiąganiu zadowalających plonów dostępna jest 
praktyka „Uproszczone systemy uprawy”. Na gruntach ornych 
uprawa roślin będzie musiała być prowadzona w formie uprawy 
konserwującej bezorkowej lub uprawy pasowej (strip-till), przy 
czym: zabiegi uprawowe wykonywane są z odstąpieniem od 
uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych; 
po zbiorze uprawy pozostawia się na polu całość resztek pożniw-
nych w formie mulczu. Praktyka nie obejmuje uprawy zerowej. 
Realizacja praktyki będzie wiązała się z przyznaniem 4 pkt/ha.

Dla gospodarstw niewykorzystujących słomy do produkcji 
zwierzęcej dostępna jest praktyka polegająca na wymieszaniu 
słomy z glebą. Jest to przede wszystkim sposób na zwiększe-
nie poziomu zawartości materii organicznej w glebie. Praktyka 
polega na rozdrobnieniu i wymieszaniu całej słomy z glebą lub 
jej przyoraniu po zbiorze plonu głównego na gruntach ornych. 
Za realizację tego zadania na jeden ha gruntów będą przysłu-
giwały 2 pkt.

Ten szeroki wachlarz praktyk uwzględnia różnorodność pol-
skiego rolnictwa pod względem agrotechnicznym, technologicz-
nym, struktury gospodarstw, typu produkcji, wielkości gospo-
darstwa. Należy jednak dodać, że w ramach ekoschematów rol-
nicy będą mogli ubiegać się również o płatności związane z in-
nym interwencjami takimi jak: obszar z roślinami miododaj-
nymi, prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowa-
nej Produkcji Roślin, biologiczna ochrona upraw, retencjonowa-
nie wody na trwałych użytkach zielonych, dobrostan zwierząt.
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Realizowany przez KOWR mechanizm 
skierowany jest do:
n producentów, którzy zamierzają prowa-

dzić działalność w zakresie uprawy ko-
nopi włóknistych,

n podmiotów, które zamierzają prowa-
dzić działalność w zakresie skupu ko-
nopi włóknistych.

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona: 
1) na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papierni-

cze, kosmetyczne, farmaceutyczne i energetyczne;
2) na potrzeby nasiennictwa i naukowo-badawcze;
3) na cele hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji 

i remediacji gruntów;
4) na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, 

nawozowe i izolacyjne;
5) na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materia-

łów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin.

Uprawa konopi włóknistych może być również prowadzona 
na potrzeby własne w zakresie określonym w pkt 4 i 5 oraz na 
potrzeby włókiennicze, energetyczne, a także rekultywacji i re-
mediacji gruntów. Powierzchnia uprawy konopi włóknistych 
na potrzeby własne może wynosić nie więcej niż 1 ha rocznie. 

Konopie włókniste pochodzące z upraw własnych mogą być 
przetwarzane we własnym zakresie na cele lub potrzeby okre-
ślone w pkt 1-5. 

Podmiot zamierzający uprawiać konopie włókniste na potrze-
by nasiennictwa, naukowo-badawcze lub w celu hodowli odmian 
konopi włóknistych jest wyłączony z obowiązku stosowania ma-
teriału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozu-
mieniu przepisów o nasiennictwie. 

Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy 
konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru konopi 
włóknistych, prowadzonego przez właściwego dyrektora Od-
działu Terenowego KOWR ze względu na miejsce zamieszkania 
lub siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać konopie włókni-
ste. W tym celu producent składa do właściwego dyrektora OT 
KOWR Wniosek o wpis producenta do rejestru konopi włók-
nistych, do którego zobowiązany jest dołączyć:
n kopię faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny 

lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie;
n kopię etykiety z opakowania materiału siewnego tych roślin;
n dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie na wniosek 

producenta czynności urzędowych związanych z wpisem do 
rejestru konopi włóknistych.
Opłatę skarbową w wysokości 30 zł, zgodnie z ustawą z dnia 

16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej, należy wnieść w kasie 

urzędu miasta lub na konto urzędu miasta, na którego terenie 
znajduje się właściwy OT KOWR z dopiskiem „Opłata skarbowa: 
dokonanie wpisu producenta do rejestru konopi włóknistych na 
podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”.

Potwierdzeniem uzyskania wpisu do rejestru konopi włók-
nistych jest wydane przez dyrektora OT KOWR stosowne Za-
świadczenie.

|Należy pamiętać, iż Wniosek o wpis do rejestru konopi włóknistych 
należy złożyć przed rozpoczęciem działalności w zakresie uprawy ko-
nopi oraz jednocześnie przed ich planowanym wysiewem.
Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie skupu ko-

nopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru konopi 
włóknistych poprzez złożenie Wniosku o wpis podmiotu sku-
pującego do rejestru konopi włóknistych do właściwego dy-
rektora OT KOWR ze względu na miejsce siedziby podmiotu za-
mierzającego skupować konopie włókniste. 

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbo-
wej za dokonanie na wniosek podmiotu skupującego czynności 
urzędowych związanych z wpisem do rejestru konopi włóknistych.

Opłatę skarbową w wysokości 125 zł, którą należy wnieść 
w kasie lub na konto urzędu miasta, na którego terenie znajduje 
się właściwy OT KOWR z dopiskiem „Opłata skarbowa: dokona-
nie wpisu podmiotu skupującego do rejestru konopi włóknistych 
na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”.

Dyrektor OT KOWR na potwierdzenie uzyskania wpisu do 
rejestru konopi włóknistych wydaje Przedsiębiorcy stosowne 
Zaświadczenie.

Podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu kono-
pi włóknistych jest zobowiązany do przekazywania właściwe-
mu OT KOWR, do końca lipca bieżącego roku kalendarzowe-
go na piśmie Informacji o zawartych umowach na dostarczanie ko-
nopi włóknistych według stanu na dzień 15 lipca bieżącego roku 
kalendarzowego. 

W przypadku zmian danych, wpisanych do rejestru kono-
pi włóknistych producent konopi lub podmiot skupujący skła-
da wniosek o zmianę wpisu (aktualizację) w terminie 14 dni 
od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych. Również 
w przypadku zawieszenia lub zakończenia działalności w zakre-
sie uprawy lub skupu konopi włóknistych i nie przechowywania 
konopi włóknistych w pomieszczeniach należy w terminie 30 
dni poinformować pisemnie właściwego dyrektora OT KOWR. 

|Wydane przez marszałka województwa zezwolenia w zakresie sku-
pu konopi włóknistych oraz wydane przez wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) zezwolenie na uprawę konopi włóknistych z dniem 
31 grudnia 2022 r. utraciły ważność.

Formularze wniosków i wszystkie informacje można uzyskać 
w OT KOWR w Olsztynie oraz na stronie internetowej KOWR: 
www.kowr.gov.pl/interwencja/konopie-wlokniste/warunki-formularze.

Każda uprawa konopi włóknistych w Polsce podlega rejestracji wynikającej z celu nadrzędnego, jakim jest przeciwdziała-
nie narkomanii. Od 1 stycznia 2023 roku jedyną instytucją prowadzącą monitorowanie rynku konopi włóknistych jest Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który prowadzi „rejestr konopi włóknistych” w zakresie ich uprawy i skupu.

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

Zasady monitorowania rynku konopi
włóknistych w Polsce
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z życia KRUS

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – to hasło nowej kampanii prewencyjnej KRUS. Poprzez kampanię 
Kasa włącza się w upowszechnianie wśród mieszkańców terenów wiejskich wiedzy o zagrożeniach związanych 
z transportem, magazynowaniem i stosowaniem substancji niebezpiecznych (np. środków ochrony roślin, nawozów, 
paliw itp.), a także sposobach ochrony środowiska naturalnego.

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

KRUS edukuje, jak postępować „Bezpiecznie 
z niebezpiecznymi substancjami”

Zmiany zachodzące w technologii upra-
wy roślin i hodowli zwierząt oraz inten-
syfikacja produkcji rolniczej spowodowa-
ły, że środki chemiczne są stosowane i ma-
gazynowane w coraz większych ilościach. 
W skład tych preparatów wchodzi wiele 
substancji toksycznych, a ich niewłaściwe 
użycie, magazynowanie czy transport mo-

że stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i zwierząt, jak rów-
nież negatywnie oddziaływać na inne organizmy żywe i śro-
dowisko.

10 ZASAD BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI:

I. Pozyskuj niebezpieczne substancje zgodnie z pra-
wem, z legalnych źródeł. 

II. Zapoznaj się z etykietą produktu i stosuj się do za-
mieszczonych tam zaleceń. 

III. Magazynuj niebezpieczne substancje zgodnie ze 
wskazaniami producentów i dostawców, w odpo-
wiednich miejscach i na właściwym podłożu, z da-
la od źródeł wody, oddziaływania skrajnych tempe-
ratur, promieni słońca i opadów atmosferycznych. 

IV. Oznakuj miejsca przechowywania niebezpiecznych 
substancji. 

V. Ogranicz dostęp do niebezpiecznych substancji oso-
bom postronnym, np. dzieciom. 

VI. Wykorzystuj niebezpieczne substancje zgodnie ze 
wskazaniami i w dawkach zalecanych przez pro-
ducenta. 

VII. Stosuj środki ochrony indywidualnej podczas kon-
taktu z substancjami niebezpiecznymi. 

VIII. Po użyciu niebezpiecznych substancji zutylizuj ich 
resztki wraz z opakowaniem zgodnie z instrukcją. 

IX. Informuj osoby postronne o miejscach, w których 
zastosowano niebezpieczne preparaty. 

X. Poznaj zasady postępowania na wypadek przypad-
kowego spożycia, kontaktu oraz zatrucia niebez-
pieczną substancją. 

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl dostępna jest nowa 
lista kontrolna, dedykowana kampanii „Bezpiecznie z niebez-
piecznymi substancjami”. Zachęcamy rolników do przeprowa-
dzenia audytu w swoim gospodarstwie rolnym poprzez wy-
konanie tej listy kontrolnej.

Z kolei najmłodszych mieszkańców wsi zapraszamy do 
udziału w konkursach: Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci 
na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym 
oraz XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci. 
Oba konkursy realizowane są w ramach najnowszej kampa-
nii KRUS i przebiegają pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, 
niebezpiecznych substancji unikamy”.

Źródło: www.krus.gov.pl
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Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyj-
nych w ramach konkursu „Małe Granty So-
łeckie Marszałka Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego” organizowane jest przez 
samorząd województwa od 2017 roku i do 
tej pory sołectwa z każdego zakątka regio-
nu otrzymały finansowe wsparcie na po-
nad 2,5 mln zł. 

Maksymalna wysokość dotacji w tej inicjatywie nie może 
przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie 
może stanowić więcej niż 50 proc. łącznych kosztów przedsię-
wzięcia. Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie 
nie będzie miało charakteru komercyjnego, ma w całości cha-
rakter inwestycyjny, będzie realizowane w jednym uprawnio-
nym sołectwie w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej.

260 tys. złotych przeznaczył samorząd województwa na 
pomoc finansową dla gmin aktywnych w inicjatywie „Wieś 
Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Zadania muszą mieć charakter zadania własnego gminy 
oraz mieć na celu:
n poprawę warunków życia ludności wiejskiej,
n zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym utrzymanie 

i rozwijanie krajobrazu wiejskiego,
n wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość dotacji na realiza-
cję przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może 
przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym do-
finansowanie nie może stanowić więcej niż 
50 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Do 7 marca 2023 roku przyjmowane 
są zgłoszenia do trzeciej edycji konkur-
su „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń 
Wiejskich” organizowanego przez samo-
rząd województwa warmińsko-mazur-
skiego.

Ideą inicjatywy jest promowanie działań 
z zakresu modernizacji terenów wiejskich 
poprzez wspieranie zadań wpływających na 
zwiększenie poziomu zaangażowania spo-
łeczności lokalnych w sołectwach na War-
mii, Mazurach i Powiślu oraz budowanie 
silnego kapitału społecznego zgodnie z za-
pisami celu strategicznego „Mocne funda-
menty” strategii rozwoju społeczno-gospo-
darczego województwa warmińsko-mazur-
skiego do roku 2030.

– Jako samorząd województwa dbamy o zrównoważony rozwój 
całego regionu, w głównej mierze obszarów wiejskich, bo one obej-
mują większość powierzchni naszej Małej Ojczyzny – mówi Gu-
staw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Od lat prowa-
dzimy działania na rzecz poprawy infrastruktury wiejskiej, odno-
wy wsi, a tym samym polepszenia warunków życia i prowadzenia 
działalności gospodarczej. Naszym partnerem w tym procesie są ta-
kie organizacje jak Koła Gospodyń Wiejskich. To nasz ważny i po-
trzebny partner społeczny, broniący praw, reprezentujący interesy, 
działający na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet 
wiejskich i ich rodzin. Niezwykle cenię społeczną pracę Kół Gospo-
dyń Wiejskich na rzecz pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, 
kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, na rzecz 
ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin czy rozwijania 
przedsiębiorczości kobiet. Mają też one swoje zasługi w zwiększa-
niu uczestnictwa mieszkańców wsi w życiu kulturalnym i kulty-
wowaniu folkloru.

Samorząd przeznaczył na ten cel łącznie 150 tys. zł, na-
tomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie do 8 tys. zł, 
przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 80 proc. 
całkowitych kosztów realizacji zadania. Wkład własny finan-
sowy gminy w realizację zadania powinien wynosić co naj-
mniej 20 proc. całkowitych kosztów zadania i musi być okre-
ślony we wniosku o udzielenie pomocy finansowej. Wkład 
własny może pochodzić ze środków funduszu sołeckiego.

Więcej informacji: warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci

Do 7 marca 2023 trwają nabory w trzech konkursach samorządu województwa, które są skierowane do mieszkańców 
obszarów wiejskich na Warmii i Mazurach. To „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego”, „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” oraz „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń 
Wiejskich”.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

1 mln zł na marszałkowskie konkursy wiejskie
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z życia OSChR

Zasobność gleb województwa warmińsko-
-mazurskiego w miedź przyswajalną dla roślin
Wielkość i jakość plonów roślin uprawnych zależy przede wszystkim od poziomu ich zaopatrzenia w wodę oraz składni-
ki pokarmowe. Wśród nich wyróżniamy makroelementy: azot, fosfor, potas, magnez, wapń i siarka oraz mikroelementy, 
których rośliny zawierają znacznie mniej, a ich rola nie zawsze jest przez rolników doceniana. Jednym z mikroelemen-
tów jest miedź.

dr inż. Mariusz Brzeziński
Kierownik Działu Laboratoryjnego Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie

Miedź bierze aktywny udział w wielu procesach życiowych 
rośliny, m.in. w procesach fotosyntezy, oddychania, przemia-
nach związków azotowych. Niedobór miedzi oprócz zahamo-
wania wymienionych procesów powoduje także:
n występowanie choroby nowin, która występuje u zbóż, 

a szczególnie w uprawie owsa. Jej działanie objawia się na 
niewykształcaniu ziaren. Choroba ta występuje na świeżo 
zagospodarowanych glebach torfowych, zawierających nie-
wiele miedzi. 

n osłabiony rozwój bakterii Rhizobium na korzeniach roślin.

Wrażliwość poszczególnych roślin na niedobór miedzi jest 
zróżnicowana (tabela 1) i wynika m.in. z różnego zapotrzebo-
wania na ten pierwiastek.

Zasobność gleb w miedź przyswajalną dla roślin zależy m.in. 
od odczynu gleby (wyższe pH zmniejsza przyswajalność) oraz 
zawartości związków próchnicznych (miedź chelatyzuje z ma-
terią organiczną, na skutek czego staje się mniej dostępna dla 
roślin). Ważne znaczenie ma także system nawożenia. Więk-
sze jest ryzyko niedoboru mikroelementów w gospodarstwach, 
które nie stosują nawozów naturalnych lub organicznych, a ich 
system nawożenia oparty jest na nawozach mineralnych. Zasob-
ność gleb w miedź przyswajalną zmniejsza się również w wy-

niku jej pobierania przez rośliny. Dlatego, też niedobory tego 
pierwiastka mogą być zaobserwowane szczególnie w warun-
kach intensywnej produkcji roślinnej. Niestety wyniki badań 
wykonanych w OSChR w Olsztynie w 2022 roku, dotyczące 
zawartości miedzi przyswajalnej dla roślin, w próbkach pobra-
nych z pól w gospodarstwach województwa warmińsko-ma-
zurskiego wskazują na znaczny udział gleb o niskiej zasobno-
ści w miedź (tabela 2).

Wyniki przedstawione w tabeli 2 wskazują na możliwość 
występowania niedoborów miedzi w glebach naszego wo-
jewództwa. W związku z powyższym należy przypomnieć 
o możliwości badania gleb w Okręgowej Stacji Chemiczno-
-Rolniczej w Olsztynie na zawartość przyswajalnych form 
mikroelementów. W przypadku stwierdzenia potrzeby bada-
nia zawartości mikroelementów (szczególnie w przypadku 
pojawienia oznak niedoboru, czy też zapobiegawczo na gle-
bach o uregulowanym odczynie (pH 6,5-7,2), przy wysokich 
plonach i niestosowaniu nawozów naturalnych lub organicz-
nych) można wykonać:
n badanie zawartości manganu, cynku, miedzi, żelaza w gle-

bie w cenie 34,99 zł brutto za próbkę, lub:
n badanie zawartości manganu, cynku, miedzi, żelaza wraz 

z borem w glebie w cenie 52,48 zł brutto za próbkę.

Zapraszamy

Tabela 1. Wrażliwość roślin na niedobór miedzi 
Roślina Stopień wrażliwości 

Pszenica, jęczmień Bardzo duża

Owies, bobik, koniczyna
czerwona, lucerna Duża

Pszenżyto, kukurydza,
rzepak, burak cukrowy Średnia 

Żyto, ziemniak, groch Mała

Tabela 2. Zasobność gleb w miedź w województwie warmiń-
sko-mazurskim w roku 2022 
Zasobność Udział gleb (%)

Niska 54

Średnia 43

Wysoka 3
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Lista odmian zalecanych do uprawy
w woj. warmińsko-mazurskim w 2023 roku
Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego zatwierdził Listę Odmian Zalecanych (LOZ) 
do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim na 2023 rok. Podstawą do ustalenia LOZ była analiza wyników 
doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w naszym woje-
wództwie, uzyskana do 2022 roku. Odmiany wpisane na LOZ potwierdziły dużą przydatność do uprawy w warun-
kach naszego województwa.

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej

O wyborze odmiany zdecydowało kilka 
cech roślin uprawnych, wysokość i sta-
bilność plonowania, jakość plonu (war-
tość technologiczna), odporność na pod-
stawowe choroby i szkodniki, zimotrwa-
łość w przypadku roślin ozimych, przy-
datność dla przemysłu, przydatność do 
specyficznych warunków gospodarowa-

nia. Najistotniejsza z nich to potencjał plonotwórczy odmia-
ny. Dzięki doświadczeniom terenowym prowadzonym przez 
Stacje Doświadczalne Centralnego Ośrodka Badań Odmian 
Roślin Uprawnych (COBORU), możemy brać pod uwagę wy-
niki plonowania odmian w rejonie, w którym planowana jest 

uprawa. Odmiany wpisane na listę osiągnęły najwyższe wy-
niki spośród wszystkich odmian biorących udział w doświad-
czeniach. Szczegółowe wyniki doświadczeń terenowych i cha-
rakterystyka odmian uwzględniająca najważniejsze cechy od-
mian zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze jest umiesz-
czona na stronie internetowej COBORU https://coboru.gov.pl/
pdo/charaktodmiany.

Źródła: 
-„Wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim”

-„Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie warmińsko-
-mazurskim na 2023 rok”

Lp. Odmiana Rok wpisania
do LOZ

Wartość technologiczna
/typ odmiany

– PSZENICA OZIMA –

1. RGT Kilimanjaro 2017 jakościowa (grupa A)

3. Comandor 2021 jakościowa (grupa A)

4. Euforia 2021 jakościowa (grupa A)

5. Opoka 2022 jakościowa (grupa A)

6. Rotax 2016 chlebowa (grupa B)

7. Owacja 2020 chlebowa (grupa B)

8. Sfera 2021 chlebowa (grupa B)

9. Bosporus 2022 chlebowa (grupa B)

10. Venecja 2022 chlebowa (grupa B)

11. Arevus R 2023 chlebowa (grupa B)

12. Revorver R 2023 chlebowa (grupa B)

13. RGT Provision 2023 chlebowa (grupa B)

– JĘCZMIEŃ OZIMY –

1. Zenek 2016 pastewna

2. Mirabelle 2021 pastewna

3. SU Jule 2021 pastewna

4. Melia 2022 pastewna

– PSZENŻYTO OZIME –

1. Meloman 2017 pastewna

2. Octavio 2020 pastewna

3. Blecanto 2021 pastewna

4. Corado 2023 pastewna

5. Panaso R 2023 pastewna

6. Stelvio R 2023 pastewna
R odmiany wstępnie rekomendowane na podstawie wyników z doświadczeń PDO w woj. warmińsko-mazurskim po jednym roku i w oparciu o 2-letnie wyniki badań WGO w pro-

cesie rejestracyjnym
kk odmiana odporna na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce.

– ŻYTO OZIME –

1. Dańkowskie Granat 2018 populacyjna

2. Dańkowskie Skand 2020 populacyjna

3. Inspector 2020 populacyjna

4. Reflektor 2021 populacyjna

5. KWS Vinetto 2020 mieszańcowa

6. KWS Berado 2022 mieszańcowa

7. KWS Jethro 2022 mieszańcowa

8. KWS Tayo 2022 mieszańcowa

9. Dańkowskie Dragon 2023 mieszańcowa

– RZEPAK OZIMY –

1. Absolut 2021 mieszańcowa

2. Ambasador 2021 mieszańcowa

3. Aurelia 2021 mieszańcowa

4. Derrick 2021 populacyjna

5. Dominator 2021 mieszańcowa

6. Duke 2021 mieszańcowa

7. Gemini 2021 populacyjna

8. Artemis 2022 mieszańcowa

9. DK Excited 2022 mieszańcowa

10. LG Anarion kk 2022 mieszańcowa

11. LG Areti 2022 mieszańcowa

12. LG Aviron 2022 mieszańcowa

13. Akilah 2023 mieszańcowa

14. Crotora kk 2023 mieszańcowa

15. Kwazar 2023 populacyjna

16. LG Arnold R 2023 mieszańcowa

17. LG Scorpion kk R 2023 mieszańcowa
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Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna
/typ odmiany

– PSZENICA JARA –

1. Harenda 2016 chlebowa (grupa B)

2. Rusałka 2018 jakościowa (grupa A)

3. Frajda 2019 chlebowa (grupa B)

4. WPB Troy 2022 jakościowa (grupa A)

5. Anakonda 2023 jakościowa (grupa A)

6. Aura 2023 jakościowa (grupa A)

7. Werwa 2023 jakościowa (grupa A)

8. WPB Pebbles o/ 2023 jakościowa (grupa A)

– JĘCZMIEŃ JARY –

1. Radek 2017 pastewna

2. Brigitta 2022 pastewna

3. RGT Planet 2022 browarna

4. Adwokat 2023 pastewna

5. Jovita 2023 pastewna

6. RGT Kepler 2023 browarna

7. Trofeum 2023 pastewna

8. Wirtuoz 2023 pastewna

– OWIES –

1. Bingo 2011 żółtoziarnista

2. Kozak 2020 żółtoziarnista

3. Rambo 2022 żółtoziarnista

4. Gepard 2023 żółtoziarnista

5. Wulkan 2023 żółtoziarnista
o/	odmiana	o	kłosie	ościstym

Lp. Odmiana Rok wpisania
na LOZ

Wartość technologiczna
/typ odmiany

– ŁUBIN WĄSKOLISTNY –
1. Bolero 2019 niesamokończąca
2. Samba 2019 niesamokończąca
3. Koral 2020 niesamokończąca
4. Roland 2020 niesamokończąca
5. Agat 2021 niesamokończąca
6. Furman 2023 niesamokończąca

– BOBIK –
1. Fanfare 2019 niesamokończąca, wysokotaninowa
2. Capri 2020 niesamokończąca, wysokotaninowa
3. Granit 2020 samokończąca, wysokotaninowa
4. Apollo 2021 niesamokończąca, wysokotaninowa 
5 Bobas 2022 niesamokończąca, wysokotaninowa

– ŁUBIN ŻÓŁTY –
1. Mister 2021 niesamokończąca
2. Diament 2023 niesamokończąca
3. Salut 2023 niesamokończąca

– GROCH SIEWNY –
1. Astronaute 2021 ogólnoużytkowe
2. Batuta 2021 ogólnoużytkowe
3. Hubal 2021 pastewna
4. Mandaryn 2021 ogólnoużytkowe
5. Nemo 2021 ogólnoużytkowe
6. Grot 2022 ogólnoużytkowe
7. Kozak 2022 ogólnoużytkowe
8. Prosper 2022 ogólnoużytkowe

– SOJA –
1. Erica 2020 wczesna
2. Adessa 2022 wczesna
3. Ambella CCAR 2023 bardzo wczesna
4. Lajma CCAR 2023 wczesna
5. Abaca 2023 średniowczesna

CCA – wspólnotowy katalog odmian roślin rolniczych,
R – rekomendacja wstępna po dwóch latach badań w PDO.

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna
/typ odmiany

– ZIEMNIAK – odmiany jadalne –

1. Impala 2022 bardzo wczesna

2. Tonacja 2023 bardzo wczesna

3. Werbena* 2023 bardzo wczesna

4. Ignacy 2016 wczesna

5. Michalina 2021 wczesna

6. Tajfun 2014 średniowczesna

7. Jurek 2020 średniowczesna

8. Laskara 2023 średniowczesna
*	 odmiana	zalecana	na	wczesny	zbiór

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie
Wrócikowo 16, 11-010 Barczewo, tel. +48 89 514 84 27

e-mail: sdoo.wrocikowo@coboru.pl, www.wrocikowo.coboru.pl
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O prawidłowym przebiegu procesów życiowych roślin oraz o wielkości i jakości ich plonów decyduje zespół czynni-
ków siedliskowych i agrotechnicznych, w tym nawożenie. Ważna jest nie tylko ilość i wzajemna proporcja makroskład-
ników, jak: azot, fosfor, potas, magnez, ale także mikroelementów.

inż. Tadeusz Treska 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Elblągu

Znaczenie mikroelementów w uprawie pszenicy

Coraz częściej w uprawie zbóż obserwuje 
się konieczność wprowadzania magnezu, 
siarki, wapnia czy też wzbogacania o nie-
które mikroelementy. Składniki te można 
stosować doglebowo lub dolistnie. O po-
trzebie doglebowego zastosowania ma-
gnezu możemy mówić tylko w przypad-
ku stwierdzonej niskiej jego zawartości 

w glebie. Zazwyczaj dokarmianie pszenic magnezem stosu-
je się w postaci oprysków 3-5% roztworem siarczanu magne-
zu, począwszy od fazy, gdy liście dostatecznie pokryją gle-
bę. Magnez, będący aktywatorem enzymów biorących udział 
w syntezie białek, powinien być dostarczany roślinom nawet 
na glebach o wysokiej jego zawartości. Pszenice ozime wcze-
sną wiosną muszą znaleźć w glebie odpowiednie ilości te-
go pierwiastka. Tymczasem pobieranie magnezu z wilgotnej 
i zimnej gleby jest utrudnione, nawet jeśli wierzchnia war-
stwa nie jest przepłukana zimowymi opadami. Drugim za-
lecanym terminem dokarmienia magnezem jest faza końca 
strzelania pszenic w źdźbło. Ta dawka zdecydowanie wpływa 
korzystnie na przedłużenie okresu nalewania ziarna, a tym 
samym zwiększa plonowanie oraz parametry gęstości i wy-
równania ziarna. 

Pszenice do normalnego rozwoju potrzebują też siar-
ki. W przypadku pszenic konsumpcyjnych zapotrzebowanie 
wynosi około 18-30 kg S/ha. Największe potrzeby występują 
w okresie krzewienia. Dlatego wskazane jest, aby część siarki 
trafiała przedsiewnie. Przemysł nawozowy przystąpił do wzbo-
gacania niektórych nawozów wieloskładnikowych w siarkę 
i magnez. Większość popularnych polifosek, polimagów czy 
lubofosek, przeznaczonych do przedsiewnego nawożenia, za-
wiera w granicach 3-10% siarki i 2-5% magnezu. 

Pierwiastki, takie jak: bor (B), mangan (Mn), żelazo (Fe), 
miedź (Cu), cynk (Zn), molibden (Mo) pobierane są przez ro-
śliny w ilości od kilku gramów do 1-2 kilogramów z hektara.

Z badań wynika, że z 5 t ziarna pszenica ozima wynosi 
z pola około 25 g boru, 450 g manganu, 40 g miedzi, 290 g 
cynku, 1450 g żelaza i 4 g molibdenu.

Mikroelementy spełniają w roślinie rolę biokatalizatorów, 
uczestniczą w aktywacji przemian enzymatycznych, przez co 
wpływają na przebieg podstawowych procesów życiowych: fo-
tosyntezy, biosyntezy chlorofilu, oddychania, transpiracji i go-
spodarki wodnej. Regulują przemiany węglowodanów, białek, 
biorą udział w biosyntezie i aktywacji substancji wzrostowych 
i witamin. Wpływają na pobieranie i gospodarkę makroelemen-
tami, w tym przemiany azotu. Oddziaływują na proces kwit-
nienia i zawiązywania owoców, zwiększają odporność roślin 
na stresowe warunki siedliska.

Wrażliwość różnych gatunków roślin na niedobór poszcze-
gólnych mikroelementów w glebie jest niejednakowa. We wzro-
ście i rozwoju zbóż najważniejszymi są miedź i mangan. Miedź 
mimo, że pobierana jest w niewielkiej ilości, to jej niedobór ła-
two ujawnia się u pszenicy zwłaszcza na glebach bogatych 
w substancję organiczną. Jego konsekwencją jest rozjaśnienie 
i deformacja liści, wcześniejsze kłoszenie i zasychanie kłosów. 
Niedobór manganu ujawnia się zwłaszcza na glebach świeżo 
zwapnowanych, u roślin będących we wczesnych fazach roz-
wojowych. Na liściach występuje tzw. szara plamistość, obja-
wiająca się w postaci białych i brunatnych pasków na liściach, 
które następnie załamują się i zasychają. Dla pszenicy ważny 
jest także cynk.

Widoczne na roślinach symptomy niedoboru mikroelemen-
tów wymagają interwencyjnego, terapeutycznego ich stosowa-
nia. Nawożenie staje się wówczas zabiegiem ratującym plon i je-
go jakość. Potrzeba nawożenia mikroelementowego, mimo bra-
ku objawów niedoboru, występuje również w intensywnych 
technologiach uprawy zbóż, przy braku nawożenia organicz-
nego w zmianowaniu, wysokim nawożeniu makroelementami 
i w warunkach utrudniających pobieranie składników z gleby, 
jak niedobór wody, czy niska temperatura. Podane we właści-
wej proporcji poszczególne mikroelementy aktywizują wów-
czas przemiany biochemiczne i procesy fizjologiczne roślin, 
wpływając tym samym na wielkość i jakość plonu.

Zasadniczy termin nawożenia mikroelementowego zbóż 
przypada na fazy intensywnego wzrostu i tym samym wzmo-
żonego zapotrzebowania na składniki pokarmowe, tj. fazę krze-
wienia i strzelania w źdźbło. Mikroelementy podane we wcze-
snych fazach rozwojowych wpływają korzystnie na wzrost 
masy wegetatywnej i prawidłowe różnicowanie się elemen-
tów plonowania. Składniki podane później kształtują wielkość 
i jakość ziarna. 

Źródło:
- materiały konferencyjne na temat nawożenia mineralnego zbóż
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Groźny „przeciwnik” buraka cukrowego
Chwościk buraka należy do chorób grzybowych. Już od dawna uważany był za najgroźniejszą chorobę liści zarówno 
buraka cukrowego jak i ćwikłowego. Ma istotne znaczenie ekonomiczne a w wyniku porażenia blaszka liściowa może 
ulec zredukowaniu o około 80%. Zostaje ograniczona powierzchnia asymilacyjna co w konsekwencji powoduje reduk-
cję plonu oraz zmniejszenie zawartości cukru w korzeniach.

mgr inż. Olga Witkowska
Doradca Zespołu Doradców w Działdowie

Marzec jest miesiącem rozpoczynającym 
siewy zbóż jarych i wielu innych roślin, 
do których należy m.in. burak cukrowy. 
Najlepszym terminem dla buraka cukro-
wego jest pierwsza i druga dekada kwiet-
nia, ale to lokalne warunki mają najwięk-
szy wpływ na siew. Wielu jeszcze produ-
centów rolnych wykorzystuje obserwacje 

fenologiczne, wśród których bardzo znane jest kwitnienie for-
sycji. Burak cukrowy jest jednym z głównych gatunków po-
lowych, które uprawiane są na lepszych klasach gleb. W Pol-
sce nie posiada on zbyt dużego udziału w zasiewach, wyno-
si on bowiem niecałe 2%, jednak znaczenie gospodarcze ma 
ogromne. Jest to roślina okopowa uprawiana na cukier i na pa-
sze dla zwierząt. 

Choroby, które atakują roślinę okopową powodują zmniej-
szenie plonu i pogorszenie jego jakości. Do chorób buraka 
cukrowego należy m.in. chwościk buraka, atakujący jego li-
ście. Wywoływany jest przez grzyb Cercospora beticola, który 
jest stadium konidialnym gatunku z rodzaju Mycosphaerel-
la. Najbardziej atakuje rośliny w lipcu i na początku sierp-
nia. Grzyb lubi wysoką wilgotność powietrza i temperaturę 
w przedziale od 25 do 30 stopni. Szczególnie groźny jest gdy 
dochodzi do zwarcia się międzyrzędzi. Źródłem infekcji są 
pozostałości po wcześniejszej uprawie jak i również chwasty 
z rodziny komosowatych. Konidia przenoszone są kroplami 
deszczu i wiatrem. Z tego względu istotne jest prowadzenie 
odpowiedniego płodozmianu. W uprawie buraka należy za-
chować 4-letnią przerwę w przypadku tego samego stano-
wiska. Jeśli producent rolny ma możliwość, powinien uni-
kać również wysiewania buraków w sąsiedztwie pól, na któ-
rych była uprawiana roślina bądź na działkach, na których 
wcześniej były usypywane pryzmy korzeni. Istotne jest rów-
nież nawożenie i odpowiednia ochrona środkami chemicz-
nymi. Warto tutaj zauważyć, że dzięki postępowi biologicz-
nemu rolnicy mogą stosować odmiany o podwyższonej od-
porności na choroby.

Cykl rozwojowy choroby trwa około miesiąca. Miejscem roz-
woju grzybni jest miękisz liścia. Pierwsze zauważalne objawy 
ukazują się na najstarszych liściach w postaci okrągłych, dwu-
barwnych plam o średnicy około 4 mm. Środek plamy począt-
kowo jest koloru białego, który z czasem przybiera barwę sza-
rą. Natomiast obwódka jest koloru brunatnego. Silnie porażo-
ne części liści lub całe liście z czasem zasychają. W trakcie za-
sychania najstarszych liści, wytwarzane są nowe. Co skutku-
je wydłużeniem głowy korzeniowej buraka i zmniejszającą się 
masą korzeniową. 

W sprzyjających warunkach patogen bardzo szybko ataku-
je uprawy buraka cukrowego w wyniku czego roślina wyma-
ga ochrony chemicznej. Chwościk może doprowadzić do cał-
kowitego zamierania liści w wyniku czego plon korzeni mo-

że być mniejszy nawet o 40%. Do walki z chwościkiem w Pol-
sce zarejestrowanych jest kilkadziesiąt preparatów. Środki che-
miczne przeznaczone do walki z patogenami zawierają jedy-
nie substancje czynne z 4 grup chemicznych. Są to triazole, 
morfiny, strobiluryny oraz benzimidazole. Najlepszym rozwią-
zaniem do walki z patogenem jest zapobieganie i zwalczanie 
choroby w uprawie poprzez naprzemienne stosowanie środ-
ków ochrony roślin gdzie substancje aktywnie czynne nale-
żą do różnych grup. Poważnym problemem jest to, że część 
substancji czynnych powoli zostaje usuwana z listy substan-
cji zarejestrowanych do ochrony buraka cukrowego. Spotka-
ło to m.in. epoksykonazol. Sprzedaż produktów zawierających 
tę substancję czynną była możliwa do 1 marca 2021 r., a zu-
życie ich do 1 marca 2022 roku. Anulowanie epoksykonazolu 
ze sprzedaży przyczyniło się do zmniejszenie preparatów do 
zwalczania chwościka o około 22 produkty. Wcześniej, wio-
sną 2020 roku wycofano propikonazol. Oprócz problemu spo-
wodowanego zmniejszaniem substancji czynnych, producent 
rolny musi walczyć ze wzrastającą odpornością grzyba Cer-
cospora beticola na inne preparaty. Taka sytuacja dotyczy sub-
stancji czynnych z grup strobiluryn, triazoli i benzimidazoli.

Nowa i utrudniona sytuacja wymaga od plantatorów bu-
raka cukrowego natychmiastowej walki po zauważeniu obja-
wów na swojej plantacji. Dotyczy to również działek sąsiadu-
jących, na których występuje chwościk buraka. Należy pamię-
tać, że choroba ta rozprzestrzenia się bardzo szybko i trud-
no jest ją zwalczyć. Jeden zabieg nie rozwiąże problemu, za-
tem oprysk należy wykonać kilkukrotnie. Drugi jest koniecz-
ny po kilku tygodniach od pierwszego. O kolejnych decydu-
je rolnik po obserwacji plantacji. Prowadzone doświadcze-
nia dowodzą, że 
miedź wspomaga 
skuteczność fun-
gicydów prze-
ciw chwościkowi, 
dlatego dla dobra 
rośliny zaleca się 
zastosowanie na-
wozów miedzio-
wych.

Źródła:
- https://www.agro.basf.pl/pl/serwisy/doradztwo-i-informacje/Choro-
by-grzybowe/Choroba-%E2%80%93-li%C5%9B%C4%87/Chwo-
%C5%9Bcik-buraka/

- Perspektywy chemicznego zwalczania chwościka buraka (Cercospo-
ra beticola Sacc.) na podstawie badań laboratoryjnych 

- Agnieszka Kiniec, Katarzyna Pieczul, Ilona Świerczyńska, Dariusz 
Górski

- Rok 2021, Progress in plant Protection
- Fot. Wikipedia
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Winorośl niektórym kojarzy się przede wszystkim z produkcją wina. Warto jednak podkreślić, że winogrona to jedne 
z bardziej lubianych przez Polaków owoców deserowych. I chociaż warunki klimatyczne naszego kraju, a zwłaszcza 
występowanie mrozów zimą utrudniają ich uprawę to na rynku polskim dostępnych jest już wiele sprawdzonych i mro-
zoodpornych odmian.

mgr Olga Budka 
Doradca Zespołu Doradców w Ostródzie

Mrozoodporne odmiany winorośli uprawiane 
w Polsce

Winorośl to roślina pnąca, posiadająca 
czepne wąsy, która wydaje soczyste owoce 
w postaci jagód. Jagody są soczyste, słod-
kie lub słodko kwaśne. Zawierają witami-
ny z grupy B, C i A, żelazo, miedź, cynk 
oraz magnez, wapń, fosfor i potas. W za-
leżności od odmiany mogą różnić się wiel-
kością, kolorem czy smakiem. Winorośl za-

czyna owocowanie 2/3 lata od posadzenia, najwcześniej pod 
koniec sierpnia. Większość odmian winorośli dojrzewa jednak 
we wrześniu, najpóźniejsze zaś dopiero w październiku. 

Wymagania uprawowe

Najlepiej uprawia się je w miejscach osłoniętych od wiatru, 
ciepłych oraz dobrze nasłonecznionych. Ponadto winorośl źle 
znosi tereny podmokłe oraz zalania więc podlewanie w stopniu 
umiarkowanym będzie najodpowiedniejsze. Ważnym jest aby 
gleba pod uprawę była żyzna, z pH w granicach od 5 do 7,5. 
Odpowiednim terminem do posadzenia winorośli jest wczesna 
wiosna bądź późna jesień. Winorośl wymaga nawożenia, naj-
lepiej co roku. Jesienią nawóz wapienny, wiosną zaś azotowy. 
Wtedy uprawa pozostanie zdrowa i da lepsze plony. Duże wy-
magania uprawowe powodują, że w Polsce uprawiamy mrozo-
odporne odmiany hybrydowe, które dzielimy na dwie grupy:
n odporne na przemarzanie – mrozoodporność pomiędzy co 

najmniej -28°C a -30°C, brak konieczności okrywania zimą.
n średnio odporne na przemarzanie – mrozoodporność w gra-

nicach od -20°C do -25°C, powinny być okrywane zimą, wy-
jątkiem są tutaj tereny południowo-zachodniej Polski.

Odmiany deserowe

Są najliczniejszą grupą winorośli, która charakteryzuje się 
smacznymi oraz dużymi owocami. Niestety ich krzewy są de-
likatniejsze, a co za tym idzie wymagają większej troski i ko-
rzystniejszych warunków uprawy. 
n Arkadia – to ukraińska odmiana o wysokiej plenności 

krzewów, która dojrzewa na przełomie sierpnia i wrze-
śnia. Jagody o oryginalnym jajowatym kształcie i jasno-
żółtej barwie.

n Einset Seedless – to beznasienna odmiana amerykańska 
o średniej plenności krzewów, która dojrzewa w połowie 
września, najbardziej wytrzymała na przemarzanie (do ok. 
-27°C). Kuliste i różowe jagody średniej wielkości.

n Kristály – to węgierska odmiana o wysokiej plenności krze-
wów, która dojrzewa już w sierpniu, wykazująca wysoką to-
lerancję na mróz (do -25°C). Jagody o kulistym kształcie i ja-
snożółtej barwie.

n Nero – to kolejna węgierska odmiana o dobrej plenności 
krzewów, która dojrzewa nawet w połowie sierpnia, wy-
trzymała do -20°C. Jagody kulisto-elipsoidalne o granato-
wej barwie. 

n Frumoasa Albae – to odmiana pochodząca z Mołdawii, owo-
cująca regularnie i obficie, która dojrzewa na początku wrze-
śnia, wytrzymała do -22°C. Jagody są duże, kulisto-elipso-
idalne o żółtozielonej lub jasnożółtej barwie.

Odmiany przerobowe

Są to odmiany posiadające owoce bardziej soczyste, z nie-
co grubszą skórką. Szczególnie przydatne do wyrobu win czy 
soków. Zwykle charakteryzują się dość dużą wytrzymałością 
na niskie temperatury czy choroby. 
n Aurora – to odmiana pochodząca z Francji o bardzo dobrej 

plenności, która dojrzewa w drugiej połowie września, wy-
trzymała do -28°C. Jagody są małe lub średnie, kuliste o ja-
snożółtej barwie, w pełni dojrzałe mogą posiadać delikatny 
różowy rumień.
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n Muskat Odeski – to odmiana ukraińska o średniej plenno-
ści, która dojrzewa w drugiej połowie września, wytrzyma-
ła do -22°C. Jagody średniej lub małej wielkości, kulistawe 
o bursztynowej barwie.

n Regent – to nowa odmiana pochodząca z Niemiec prze-
znaczona na dobrej jakości czerwone wina. Dobrze plen-
na, dojrzewająca na początku października, wytrzymuje 
do -24°C. Jagody osiągają średnią wielkość, są kuliste i gra-
natowe.

n Frontenac – to również nowa odmiana, pochodzi ze 
Stanów i charakteryzuje się dużą odpornością na mro-
zy (do -35°C), dojrzewa na początku października. Jago-
dy są małe bądź średnie, kuliste o granatowo-fioletowej 
barwie.

n Cascade – to odmiana pochodząca z Francji o wysokiej plen-
ności, która dojrzewa w drugiej połowie września, wytrzy-
mała do ok. -30°C. Jagody małe, kuliste o czarno-fioletowej 
barwie.

Odmiany altanowe

Są to odmiany winorośli, które wykazują silny wzrost a tak-
że podwyższoną, względem wcześniej wymienionych odmian 
odporność na niskie temperatury. Można je wykorzystać do 
wyrobu galaretek i soków, ze względu na znaczącą zawar-
tość pektyn.
n Fredonia – to odmiana amerykańska o średniej plenności, 

która dojrzewa pod koniec września, odporna na mróz. Ja-
gody duże, smaczne, o granatowo-fioletowej barwie.

n Concord – to amerykańska odmiana o średniej plenności, 
która dojrzewa z końcem września, odporna na mróz. Jago-
dy duże, kuliste o ciemnogranatowej barwie i charaktery-
stycznym smaku.

n Alwood – również odmiana amerykańska o wysokiej plen-
ności, która dojrzewa pod koniec września, odporna na ni-
skie temperatury. Jagody nieduże, bardzo smaczne o grana-
towej barwie.

Walory dekoracyjne, wykorzystanie do produkcji soków, 
win czy bezpośrednie spożycie to tylko kilka przykładów za-
stosowania winorośli. Wykorzystywane są także do produkcji:
n pasz lub nawozów, w postaci wytłoczyn z produkcji wina,
n suplementów diety zawierających antyoksydanty,
n oleju z pestek winogron,
n kwasu winowego czy octu winnego,
n dżemów, galaretek i innych przetworów,
n winiaków, armaniaków i spirytusu czyli destylatów z wina,
n suszonych owoców w postaci rodzynek.

O winoroślach i winogronach można by napisać jeszcze wie-
le, jednakże mam nadzieje, że powyższy artykuł przybliżył, jak 
ciekawa i cenna jest ta roślina, która z pewnością znajduje się 
w ogrodzie niejednego z Nas.

Źródła:
- Najlepsze odmiany winogron do uprawy w Polsce, https://budu-
jesz.info/artykul/najlepsze-odmiany-winogron-do-uprawy-w-pol-
sce,1166,2.html (dostęp: 17.01.22r.)

- Mrozoodporne odmiany winorośli, http://wiciokrzewy.pl/mrozood-
porne-odmiany-winorosli/ (dostęp: 17.01.22r.)

- Polecane odmiany winorośli, http://www.winnica.golesz.pl/polecane-
-odmiany-winorosli.html (dostęp: 17.01.22r.)

- Winorośl -najpopularniejsze rośliny, https://fajnyogrod.pl/katalog-ro-
slin/grupa/winorosl/ (dostęp: 17.01.22r.)

- Winorośl – odmiany deserowe, https://akademiaroslin.pl/kategoria/rosli-
ny-owocowe/sadzonki-winorosli/odmiany-deserowe/ (dostęp: 20.01.23r.)
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Czosnek jest rośliną o specyficznych wy-
maganiach, a jego uprawa wiąże się z du-
żymi nakładami finansowymi oraz pra-
cy. Występuje naturalnie w środowisku, 
w strefie klimatu umiarkowanego, czyli 
na prawie całej półkuli północnej. W Pol-
sce produkcja czosnku może odbywać się 
praktycznie na całym obszarze kraju ze 

względu na niskie wymagania termiczne. Można wyróżnić 
dwa typy sadzenia czosnku – jesienny i wiosenny.

Czosnek jest rośliną wytrzymałą na niskie temperatury, 
a ze względu na wytwarzanie się w niskiej temperaturze 
główek, czosnek powinien zimować w gruncie. Zaleca się, 
aby przed sadzeniem wiosennym ząbki czosnku poddać na 
okres ok. 2 miesięcy działaniu niskiej temperatury w grani-
cach 0°C do 10°C. Przy sadzeniu w okresie jesiennym prze-
widywany termin jego zbioru przypada pod koniec czerw-
ca lub na początku lipca, a przy sadzeniu wiosennym plon 
zbierać można pod koniec lipca. Uprawa czosnku wymaga 
gleb żyznych, bogatych w próchnicę, czarnoziemów lub gleb 
gliniasto-piaszczystych. Gleba musi być przepuszczalna oraz 
zasobna w wodę, a jej pH powinno wynosić 6,5-7,0. Przed sa-
dzeniem należy przygotować odpowiednio podłoże, a żeby 
gleba miała większą przepuszczalność, trzeba zlikwidować 
podeszwę płużną poprzez głęboszowanie. Przy sadzeniu je-
siennym, które przypada na koniec września i trwa do koń-
ca października należy wykonać orkę o głębokości ok. 25 cm, 

bronowanie oraz wysiew nawozów mineralnych. Jeśli chodzi 
o wysiew nawozów mineralnych wskazane jest na początku 
zrobić badania gleby w celu określenia i ustalenia dawki na-
wozów, jednak zawartość składników mineralnych nie po-
winna być większa niż: azot 25 kg/ha, fosfor 100-120 kg/ha, 
potas 200-250 kg/ha. Po wszystkich zabiegach agrotechnicz-
nych należy wyrównać glebę, tak aby nie miała ona grudek, 
które utrudnią nam sadzenie ząbków. Do sadzenia powin-
no się stosować materiał kwalifikowany, który jest wyselek-
cjonowany – do sprzedaży przeznaczane są zazwyczaj duże 
i średnie ząbki, które zapewniają wysoki plon. Do odmian 
ozimych stosowanych najczęściej w Polsce zalicza się Arku-
sa, Harnasia i Ornaka.

Odstępy przy sadzeniu czosnku powinny wynosić nie wię-
cej niż 20 cm, a przerwa między rzędami nie powinna być 
większa niż 45 cm. Przyjmuje się, że na 1 ha uprawy masa 
wykorzystanych ząbków czosnku powinna wynosić od 600 
do 1200 kg materiału nasadzeniowego. Po wystąpieniu pierw-
szych przymrozków powinno się rozpocząć ściółkowanie. Za 
ściółkę może posłużyć nam słoma, włóknina lub inne mate-
riały organiczne, które ochronią naszą plantację przed prze-
marznięciem. W przypadku czosnku sadzonego wiosną za-
biegi agrotechniczne robi się dokładnie tak samo jak przy sa-
dzeniu jesiennym, jednak bronowanie zaleca się wykonywać 
wiosną. Samo sadzenie powinno odbyć się przed 5 kwietnia, 
kiedy to w warunkach krótkiego dnia roślina ma czas na wy-
tworzenie masy liściowej, a z nim związany jest większy plon. 

Czosnek jest warzywem, które towarzyszy nam od kilku tysięcy lat. Do Europy został sprowadzony podobno z Azji 
Centralnej. W starożytnym Egipcie otaczany był kultem, czego dowodem są gliniane tabliczki z jego wizerunkiem 
znalezione w grobowcu sprzed 4 tys. lat, a tylko kapłani mogli zajmować się jego uprawą.

Marta Milewska 
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2

Czosnek – naturalny antybiotyk
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Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza na seminarium pn.zaprasza na seminarium pn.

„Wykorzystanie nowych technologii w uprawach „Wykorzystanie nowych technologii w uprawach 
ograniczających straty składników pokarmowych”ograniczających straty składników pokarmowych”
14 marca 2023 r. o godz. 10 w Wiejskim Centrum Inicjatyw w Giżach, Giże 7 koło Olecka14 marca 2023 r. o godz. 10 w Wiejskim Centrum Inicjatyw w Giżach, Giże 7 koło Olecka

Seminarium będzie doskonałą okazją do zapoznania się z możliwościami technologicznymi, odpowiednimi terminami Seminarium będzie doskonałą okazją do zapoznania się z możliwościami technologicznymi, odpowiednimi terminami 
i metodami stosowanymi w celu zatrzymania składników odżywczych w glebie. Tematyka seminarium wpisuje się i metodami stosowanymi w celu zatrzymania składników odżywczych w glebie. Tematyka seminarium wpisuje się 
w nowe założenia WPR na lata 2023-2027, w tym tzw. Ekoschematy. Szczegóły poznają Państwo po zapoznaniu w nowe założenia WPR na lata 2023-2027, w tym tzw. Ekoschematy. Szczegóły poznają Państwo po zapoznaniu 
się z programem seminarium, który będzie dostępny na stronie internetowej ośrodka – www.wmodr.pl w zakładce się z programem seminarium, który będzie dostępny na stronie internetowej ośrodka – www.wmodr.pl w zakładce 
Aktualności.Aktualności.

Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne i organizacyjne jest Piotr Michniewicz,Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne i organizacyjne jest Piotr Michniewicz,
tel. 695 550 979, e-mail: p.michniewicz@w-modr.pltel. 695 550 979, e-mail: p.michniewicz@w-modr.pl

Do odmian wiosennych stosowanych w Polsce polecają się 
Jankiel i Jarus. Tak jak wcześniej wspomniano, czosnek jest ro-
śliną wrażliwą na brak wody, dlatego w czasie suszy należy go 
nawadniać. Nie należy zapominać o odchwaszczaniu plantacji. 
Najlepiej stosować w tym wypadku opryski z herbicydów, któ-
re zapobiegają chorobom grzybowym. Termin zbioru czosnku 
powinno określić się na podstawie obserwacji. Gdy plon ze-
brany jest zbyt późno, następuje obumieranie łusek, które po-
krywają ząbki, a co z tym się wiąże, rozpad główek. Źródła 
podają, że za ostateczny termin zbioru czosnku powinno się 
przyjąć moment, w którym na roślinie sadzonej jesienią pozo-
stają od 3 do 5 zielonych liści, a w przypadku sadzenia wio-
sennego ok. 50% roślin pokłada się. Tak więc zbiór powinien 
odbywać się przed pękaniem łusek ząbków w sposób bardzo 
ostrożny, aby wyjmowana z gleby główka czosnku była cała. 
Po wykopaniu czosnku należy go jak najszybciej poddać pro-
cesowi suszenia w miejscu, które jest przewiewne, suche i za-
cienione. Dopiero po prawidłowym osuszeniu czosnek można 
przygotować do czyszczenia, a następnie do sprzedaży. Przyj-
muje się, że plon ozimy czosnku wynosi ok. 10 t/ha, zaś plon 
jary ok. 5 t/ha. 

Czosnek jest przede wszystkim rośliną o cennych właściwo-
ściach leczniczych. Pomimo swojego specyficznego zapachu, 
zawiera dużą ilość substancji leczniczych takich jak: flawono-
idy, aminokwasy, saponiny czy cukry, witaminy C, B, B2 oraz 
rzadkie mikroelementy jak kobalt, nikiel czy chrom. W czasie 
nasilonego okresu przeziębień używany jest do wspomagania 
leczenia wszelakich infekcji układu oddechowego. Podawany 
z ciepłym mlekiem wspomaga proces odkrztuszania zalegają-
cej wydzieliny, a nawet wzmacnia potliwość, co wpływa na ob-
niżenie gorączki. Ma właściwości przeciwzakrzepowe, zmniej-
sza gęstość krwi oraz obniża ciśnienie krwi dzięki hamowa-
niu działania enzymu ACE. Poprzez rozkurcz naczyń krwio-
nośnych w śródbłonku naczyniowym może zapobiec udarom 
i zawałom serca. Czosnek wpływa również dobrze na układ 
trawienny. Jedzony regularnie przyspiesza wydzielanie żółci, 

a ta z kolei wspomaga pracę jelit. Dlatego dobrym nawykiem 
żywieniowym powinno być dodawanie czosnku do ciężko-
strawnych potraw oraz tłustych dań. W medycynie ludowej 
używany jest do zwalczania chorób pasożytniczych takich jak 
owsiki, glisty czy tasiemce. Właśnie w tym przypadku zaleca-
ne jest picie na czczo nalewki z czosnku przez okres kilku ty-
godni. Stosowany jako naturalny antybiotyk niszczy niebez-
pieczne dla naszego organizmu bakterie typu gronkowiec czy 
też inne bakterie z rodziny paciorkowców. Można go spokoj-
nie spożywać, ponieważ nie niszczy on naszej naturalnej flo-
ry bakteryjnej. Naukowo potwierdzone badania mówią o tym, 
że regularnie jedzony zmniejsza ryzyko zachorowania na ra-
ka okrężnicy, jelita grubego czy też raka żołądka. Dzięki te-
mu, że czosnek ma w sobie dużo witamin i minerałów pozy-
tywnie wpływa na działanie naczyń krwionośnych, co z ko-
lei zapobiega powstawaniu żylaków czy tzw. pajączków. Za-
warte w nim antyutleniacze, które zwalczają wolne rodniki 
i zwalniają powstawanie nowych, opóźniają starzenie się ko-
mórek w organizmie. 

Podsumowując, produkcja czosnku w Polsce jest opłacalna. 
Pomimo dużych nakładów pracy, jakie należy włożyć w jego 
uprawę, zbyt na rynku krajowym jest coraz większy. Z roku na 
rok można zauważyć zwiększony popyt na czosnek, chociażby 
w sezonach jesiennych, kiedy to większość społeczeństwa zma-
ga się z różnego rodzaju infekcjami. To właśnie czosnek dzięki 
swojemu wszechstronnemu zastosowaniu oraz właściwościom 
powinien być naszym „must have” w trakcie całego życia.

Źródła; 
- https://www.warzywa.pl/warzywa-polowe/czosnek-warzywem-z-
perspektywami-kompendium-uprawy-czosnku/, dostęp 08.12.2022

- https://www.medonet.pl/zdrowie,czosnek-wartosci-odzywcze-w
lasciwosci-zdrowotne-zastosowanie,artykul,1729445.html, dostęp 
08.12.2022

- https://agroprofil.pl/wiadomosci/uprawa/uprawa-czosnku-sadzenie-
ochrona-zbior-przechowywanie/, dostęp 08.12.2022
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Pastwisko – źródłem cennej paszy dla zwierząt
Pastwisko w Polsce jest jeszcze nie w pełni docenianym źródłem paszy dla zwierząt. Teraz, kiedy ceny sprzętu 
rolniczego, paliwa, pasz czy usług pną się do góry, warto zastanowić się nad korzyściami płynącymi z żywienia 
pastwiskowego.

inż. Aleksander Wronowski
Główny Doradca Zespołu Doradców w Gołdapi

Zielonka pastwiskowa to pasza najtańsza, 
a wynika to ze stosunkowo niewielkich na-
kładów pracy i sprzętu przy zastosowaniu 
tego systemu żywienia. Aby pastwisko na-
sze było efektowne i dostarczało dużej ilo-
ści wysokowartościowej zielonki, musimy 
spełnić szereg warunków. 

Ruń pastwiskowa wymaga stałego zaopatrzenia w wodę. 
Opady na terenie Polski są rozłożone nierównomiernie, wystę-
pują nieregularnie, najczęściej z dużymi przerwami w okre-
sie letnim. Ale nawet dość duża ilość opadów nie gwarantuje 
dostatecznego zaopatrzenia pastwiska w wodę, dlatego rośli-
ny muszą korzystać z wody gruntowej. W zależności od kla-
sy i rodzaju gleby, woda może podsiąkać na różne wysokości. 
Aby rośliny mogły z niej korzystać, jej poziom powinien wy-
nosić: 40-60 cm na glebach lekkich, 50-60 cm na glebach torfo-
wych, 70-90 cm na glebach ciężkich. Części podziemne roślin 
pastwiskowych wymagają również dużej ilości tlenu w glebie, 
stąd tereny o wysokim poziomie wody gruntowej, podmokłe 
czy nadmiernie zalewane nie nadają się na użytki zielone. Naj-
bardziej wartościowe rośliny pastwiskowe rosną na glebach 
o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. Dlatego powin-
niśmy zadbać i utrzymać właściwe pH gleby poprzez właści-
we wapnowanie. 

Pastwisk nie powinno się lokalizować w okolicach zakładów 
przemysłowych czy tras o dużym nasileniu ruchu, gdyż pasą-
ce się tam zwierzęta narażone byłyby na duże zanieczyszcze-
nia pobieranej paszy zawierającej szkodliwe pierwiastki mię-
dzy innymi rtęć i ołów. Pamiętać należy również, żeby pastwi-
sko nie było oddalone od obory nie więcej niż 1,0 km, gdyż 
zbyt długie dojście do pastwiska powoduje zmęczenie zwie-
rząt i utratę energii, a zatem spadek wydajności mlecznej czy 
rzeźnej. Najbardziej racjonalnym sposobem użytkowania pa-
stwiska jest wypas dawkowany, kwaterowy. 

Uzyskanie wysokich i dobrej jakości plonów z łąk i pastwisk 
wymaga od użytkowników tych terenów odpowiednich starań, 
obejmujących nawożenie i użytkowanie runi, jak też jej pielęgno-
wanie. Pielęgnowanie użytków zielonych w okresie letnim odnosi 
się głównie do obszarów pastwiskowych. Obecnie uważa się, że 
zabiegi pielęgnacyjne należy ograniczyć jedynie do wykaszania 
niedojadów oraz zebrania i wywiezienia ich z pola, tylko w tych 
w przypadkach, gdy stanowią je rośliny szkodliwe lub o niedo-
statecznej przydatności paszowej i smakowitości. Chodzi bowiem 
o to, żeby roślinność której zwierzęta nie zjadają, nie mogła się 
swobodnie rozwijać i opanowywać coraz większej powierzch-
ni pastwiska. Jeżeli po skoszeniu lub wypasieniu runi następuje 
okres długotrwałej suszy, który spowodować może zahamowanie 
odrostu na skutek nadmiernego przeschnięcia węzłów krzewie-
nia traw, wówczas wskazanym sposobem pielęgnowania użyt-
ków zielonych jest nawożenie obornikiem w celu ochrony wę-
złów krzewienia przed przesuszeniem i utratą zdolności regene-
racyjnej runi. Dawka obornika wówczas powinna wynieść około 
20-30 t/ha. Pielęgnowanie łąk i pastwisk uzasadnione jest także 
w okresie jesieni. Główny nacisk kładzie się wówczas na sprawne 
funkcjonowanie systemu odwadniającego oraz walkę z chwasta-
mi. Chodzi bowiem o to, żeby wysuszone w tym czasie chwasty 
nie rozsiewały nasion i w tym celu powinny być wraz z nasio-
nami całkowicie unieszkodliwione, najlepiej poprzez wykonanie 
koszenia niedojadów zebranie ich i wywiezienie z pola.

Wszędzie tam, gdzie na powierzchnię użytków zielonych 
wkracza samorzutnie roślinność powodująca zakrzaczenia, po-
winno się ją usuwać w ramach czynności pielęgnacyjnych użyt-
-ków zielonych, gdyż w takich zbiorowiskach roślinność ta jest 
elementem niepożądanym. Drzewa i krzewy mogą występo-
wać na łąkach i pastwiskach tylko tam, gdzie to gospodarce 
łąkowo-pastwiskowej w niczym nie przeszkadza. Warto także 
podkreślić, że jeżeli pielęgnowanie użytków zielonych wyko-
nuje się corocznie i systematycznie, to przeważnie nie sprawia 
ono większego kłopotu, lecz zawsze przynosi korzyści.
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Większość zielonek zbieranych w fa-
zie zapewniającej odpowiednią straw-
ność zawiera nadmiar białka w stosun-
ku do potrzeb zwierząt. Żywienie zie-
lonkami z bieżącej produkcji związane 
jest ze zmianami jakości paszy, co wpły-
wa ujemnie na produkcyjność zwierząt. 
Pożądany jest więc taki dobór uprawia-

nych gatunków, który zapewniłby dopływ zielonki o możli-
wie wyrównanych parametrach jakościowych. Z tego punk-
tu widzenia szczególnie przydatne są rośliny wielokośne, 
szybko odrastające po pokosach. W warunkach dostatecz-
nie wilgotnych ciągłość podaży zielonki dla przeżuwaczy 
zapewnia uprawa odpowiednio dobranych gatunków traw 
o zróżnicowanym terminie kłoszenia. Równoległa 
uprawa takich odmian pozwala na wydłu-
żenie okresu użytkowania poszczegól-
nego gatunku przy utrzymaniu wy-
sokiej jakości paszy. U traw wystę-
puje wyraźne zmniejszenie straw-
ności w okresie między strzele-
niem w źdźbło a kwitnieniem. 
Życica wielokwiatowa zacho-
wuje dużą strawność prawie 
do okresu kwitnienia, nato-
miast u kupkówki pospolitej 
i tymotki łąkowej już pod ko-
niec kłoszenia jest ona tylko 
nieznacznie większa niż do-
puszczalna granica. 

Faza końca kłoszenia wyzna-
cza więc termin zakończenia użyt-
kowania pierwszego pokosu traw. 
U gatunków, które nie przechodzą w fa-
zę generatywną w kolejnych odrostach, straw-
ność zielonki zmniejsza się w miarę upływu cza-
su. Użytkowanie każdego kolejnego odrostu należy kończyć 
po 45-50 dniach. Planując żywienie zielonką z roślin wielo-
kośnych, trzeba uwzględniać różnice potrzebnej powierzch-
ni w kolejnych pokosach. Jeżeli użytkowanie rozpoczyna się 
wcześnie, plony pierwszego i drugiego pokosu są zazwyczaj 
zbliżone, natomiast w trzecim odroście wynoszą około 50% 
średniego plonu dwóch pierwszych pokosów. Powierzchnię 
poszczególnych zasiewów trzeba planować, biorąc pod uwa-
gę najmniejszy plon, wówczas we wcześniejszych pokosach 
pozostanie nadmiar zielonki, którą trzeba zakonserwować. 
Innym możliwym rozwiązaniem jest pozyskiwanie zielon-

ki z innych roślin jako uzupełnienie w okresie najmniejszej 
wydajności odrostów traw – uprawa zbóż na zieloną masę. 

W uprawie żyta przeznaczonego na zielonkę termin sie-
wu powinien być nieco wcześniejszy niż żyta uprawianego 
na ziarno. Ilość wysiewu powinna być zwiększona o 10%. 
Głównym czynnikiem warunkującym wielkość plonów żyta 
jest wiosenne nawożenie azotem. Powoduje ono wzrost plo-
nu masy oraz zawartości białka, a także przyspiesza przyrost 
masy. Kośne użytkowanie rozpoczyna się na początku wysu-
wania drugiego kolanka a kończy z chwilą rozpoczęcia kło-
szenia. Na początku kłoszenia zbiera się żyto przeznaczone 
na kiszonkę. W okresie od początku użytkowania do jego za-
kończenia plon żyta bardzo znacznie zwiększa się oraz zacho-

dzą duże zmiany w składzie chemicznych i wartości 
żywieniowej zielonki. Chociaż przy wczesnym 

użytkowaniu masa zielonki jest niewiel-
ka, to jednak plon białka jest stosun-

kowo duży a ponadto dodatek zie-
lonki do skarmianych w tym okre-

sie pasz konserwowanych ułatwia 
przejście do letniego żywienia. 
Użytkowanie żyta zarówno na 
zielonkę jak i kiszonkę należy 
zakończyć po wykłoszeniu ze 
względu na następujące w tej 
fazie zmniejszenie strawności. 

Podstawowe zabiegi agro-
techniczne w uprawie owsa 

przeznaczonego na zielonkę są ta-
kie same jak w uprawie na ziarno. 

Różnica polega na stosowaniu więk-
szych dawek azotu. Nawożenie azotem 

powoduje wzrost zawartości białka w zie-
lonce zbóż. Okres użytkowania owsa przezna-

czonego na zielonkę rozpoczyna się w fazie wyrzuca-
nia wiech (kłoszenia) i trwa do fazy dojrzałości mleczno-wo-
skowej. Młoda zielonka o dobrej strawności i dużej zawartości 
składników odżywczych, stosowana jest bezpośrednio w ży-
wieniu zwierząt przeżuwających. Rośliny zebrane w fazie doj-
rzałości mleczno-woskowej są bardzo dobrym materiałem ki-
szonkowym, zbliżonym do kukurydzy pod względem kon-
centracji energii. 

Źródło:
- ,,Polowa produkcja pasz” praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. 
dr Anny Jelinowskiej

Dobór i agrotechnika roślin uprawianych
na bieżące skarmianie
Dobór roślin przeznaczonych na zbiór zielonki do bezpośredniego skarmiania zależy od wymagań żywionych zwie-
rząt .W żywieniu przeżuwaczy i koni zielonka może pokryć całkowite dzienne zapotrzebowanie na wszystkie skład-
niki pokarmowe. W tym celu potrzebne są zielonki o dostatecznie dużej koncentracji energii, wykazujące strawność 
nie mniejszą niż 65%.

mgr inż. Anna Kocz
Kierownik Zespołu Doradców w Giżycku
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Zmiany w produkcji mlecznej – efektywny 
wzrost skali produkcji mleka z udoju
Przed majem 2004 roku polskie mleczarstwo należało do najbardziej rozdrobnionych i pracochłonnych, a duża 
część konkurencyjności cenowej polskich przetworów miało swoje źródło przede wszystkim w niskiej płacy. Od tego 
momentu zaczęto zwracać szczególną uwagę na walory smakowe i wysoką jakość polskich przetworów z mleka.

Katarzyna Cybula
Doradca Zespołu Doradców w Piszu

W 2020 roku Polska wśród producen-
tów mleka zajmowała 10 miejsce na świe-
cie z 2,1% udziałem w produkcji ogółem, 
a w Europie – 5 miejsce. Według szacun-
kowych danych w Polsce jest utrzymy-
wanych około 2,7 mln sztuk krów mlecz-
nych. W latach 2010-2020 produkcja mleka 
wzrosła do poziomu około 12,1 mld litrów 

rocznie. Systematycznie wzrastała też mleczność krów. Śred-
ni roczny udój mleka od 1 krowy wynosił 3 668 l w 2010 ro-
ku, a w 2020 wzrósł do 4 455 l, przy zmniejszającej się liczbie 
gospodarstw, które zajmowały się produkcją mleczarską z 23 
665 w 2010 r. do 1 930 w roku 2020. 80% skupowanego mleka 
to mleka według normy (powyżej III klasy).

Instytut Ekonomiki Rolnictwa ocenia, że proces koncentra-
cji przetwórstwa mleka w Polsce jest opóźniony w porównaniu 
z unijnym o 8-10 lat. 65% gospodarstw w Polsce hoduje zaled-
wie 1-2 krowy. Takim rolnikom nie opłaca się kupować urzą-
dzeń do dojenia, schładzarek, nie możliwy jest nadzór wete-
rynaryjny. Opłacalność produkcji i możliwość utrzymania od-
powiedniej higieny zapewnia hodowanie co najmniej 20 krów 
w gospodarstwie. 

Najistotniejszym ograniczeniem wzrostu skali produkcji 
jest wielkość posiadanej bazy paszowej, co wiąże się z pozy-
skiwaniem pasz z zewnątrz gospodarstwa. Zmniejszenie kosz-
tów pasz jest możliwe dzięki prowadzeniu chowu krów opar-
tego w głównej mierze na własnych zasobach. Jest to możli-
we w produkcji opartej o pasze z trwałych użytków zielonych. 
Dziś koszty pasz pochłaniają około 78% kosztów bezpośred-
nich gospodarstwa. 

Dostosowanie struktury zasiewów do potrzeb paszowych 
krów, wybór technologii produkcji, zastępowanie pasz dro-
gich paszami tanimi, maksymalizacja udziału pasz własnych 
w dawce pokarmowej oraz ścisłe normowanie pasz i stała 
kontrola ich zużycia i kosztów wytworzenia w sposób istot-
ny wpływa na efektywność ekonomiczną produkcji mleka. 
Przy większej skali produkcji, rośnie zużycie pasz treściwych 
szczególnie pasz pochodzących z zakupu. Mniejszy jest nato-
miast w porównaniu ze zmniejszoną skalą produkcji udział 
pasz własnych. 

W 2020 roku w przeciętnym gospodarstwie pozyskiwało się 
40 500 l mleka w skali miesiąca, co daje ponad 485 000 l mleka 
rocznie. Średnia wydajność z obory to prawie 5 720 kg mleka 
od krowy za laktację. Średnia wydajność dzienna krowy sza-
cowana jest na 31,7 kg mleka. 

Krowy niskowydajne według szacunków produkują 20 kg 
mleka na dzień, wysokowydajne – do 40 kg. Udój górnej grani-
cy uzyskuje się dzięki zwiększonym dawkom pasz treściwych, 
które wynoszą do 50% suchej masy pokarmowej. Taka techni-
ka żywienia jednak pociąga wysokie koszty i nie zawsze bę-
dzie przekładała się na zwiększony dochód. Dlatego przed jej 
zastosowaniem należałoby przeprowadzić wstępną kalkulację.

Maksymalizację wydajności może przenieść wprowadzenie 
trzykrotnego doju na dobę. Szacowana mleczność może wzro-
snąć nawet o 6 kg bez zwiększenia udziału mieszanki treściwej 
w diecie zwierzęcia, co dla przeciętnego gospodarstwa wyno-
si o 510 kg /dobę mleka więcej, a w skali miesiąca da to efekt 
w postaci 15 300 kg mleka dodatkowo, czyli wzrost wydajno-
ści o ponad 30%. 

Systematyczny wzrost wydajności mlecznej, a także jako-
ści produkowanego mleka jest związany zarówno z warunka-
mi chowu, warunkami i jakością żywienia oraz wiedzą pro-
ducenta. 

Źródła: 
- Przegląd Mleczarski. 2016. Nr 12.
- Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021. 2021. Produkcja i Handel 
Zagraniczny Produktami Rolnymi. Warszawa.

- Tarczyńska A. S., Kowalik J. 2016. Analiza systemów zarządzania 
jakością i bezpieczeństwem żywności w branży mleczarskiej. Kate-
dra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością. Olsztyn.

- Ziętara A .2016. Stan i kierunki rozwoju gospodarstw nastawionych 
na produkcję mleka. Przegląd Hodowlany;
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Dzięki prozdrowotnym właściwościom mięsa jagnięcego możemy liczyć na zmniejszenie zagrożenia chorobami cywi-
lizacyjnymi. Liczne badania wykazują, że najsilniejsze właściwości antyrakowe ma mięso z jagniąt hodowanych w na-
turalnych warunkach, prowadzonych bez hormonów i antybiotyków, karmionych paszami zielonymi, w tym sianem.

mgr inż. Marzena Szymańska 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Giżycku

W taki właśnie sposób prowadzona jest ho-
dowla białogłowej owcy mięsnej (jedno z 6 
stad w Polsce) oraz owcy kamienieckiej. 
Hodowlę tą połączono z warzywnictwem 
w certyfikowanym gospodarstwie ekolo-
gicznym państwa Barbary i Tadeusza Nie-
dziejko w Sołdanach w powiecie giżyckim. 
Od 2004 r. chów i hodowla owiec w tym go-

spodarstwie jest głównym kierunkiem produkcyjnym. Hodow-
la owiec jest sukcesywnie rozwijana, początkowo stado liczy-
ło 90 matek. Obecnie stado podstawowe liczy 300 owiec-matek, 
z czego 100 szt. to białogłowa owca mięsna (BOM), a 200 szt. po-
zostałych to matki owcy kamienieckiej. Priorytetem jest repro-
dukcja materiału hodowlanego ras: białogłowej owcy mięsnej 
(BOM) i owcy kamienieckiej. Nadwyżki jagniąt (głównie trycz-
ki) są przeznaczone na materiał rzeźny. 

Dla poprawy efektywności ekonomicznej produkcji owczar-
skiej właściciele podjęli decyzję o prowadzeniu hodowli owiec ras 
zachowawczych objętych dofinansowaniem w ramach progra-
mu ochrony zasobów genetycznych. Rasa owiec BOM jest rasą 
mięsną i charakteryzuje się wybitną zawartością mięsa w tuszy, 
niewielkim otłuszczeniem, szybkim tempem wzrostu i dobrym 
wykorzystaniem paszy. Zaś rasa kamieniecka jest rasą w typie 
długowełnistym, jednakże z silnie zaznaczonymi cechami rasy 
mięsnej. Są to rasy, które zyskały szerokie uznanie wśród ho-
dowców krajowych. Stąd pomysł na hodowlę i produkcję mięsa 
jagnięcego w tym gospodarstwie. 

Stado prowadzone jest tradycyjnie. Stanówka odbywa się w du-
żym stopniu naturalnie, w terminie wrzesień-październik, a wyko-
ty matek są znacznie rozciągnięte w czasie i trwają od grudnia do 
marca. Stado jest remontowane materiałem żeńskim własnego cho-
wu, natomiast tryki są kupowane z innych stad. Jagnięta są odsa-
dzane od matek w terminie uzależnionym od daty wyjścia owiec 
na pastwisko (wystarczający odrost zielonki na pastwisku), zazwy-
czaj pod koniec kwietnia lub w pierwszej dekadzie maja. Pod-
stawą żywienia owiec, obok wypasu na pastwisku, jest dodatek 
pasz treściwych w postaci śrut zbożowych z dodatkiem mineral-
no-witaminowym, a w okresie zimowym postawę stanowią pasze 

objętościowe takie jak 
siano, sianokiszonka, 
słoma z zakupu. Do-
datkowo gospoda-
rze wprowadzili do 
żywienia brukiew 
z własnej uprawy 
oraz resztki z selek-
tywnej obróbki wła-
snych warzyw. Ja-
gnięta przeznaczone 
na rzeź, po odsadze-

niu od matek, są strzyżone. Osiągając końcową masę ciała (około 
30-40 kg) zazwyczaj we wrześniu-październiku, czyli pod koniec 
sezonu pastwiskowego, przeznaczone są do uboju wykonywane-
go usługowo. Ogólna powierzchnia gospodarstwa to 25 ha wła-
snych gruntów. Są to wyłącznie użytki rolne przeznaczone na pa-
stwiska dla owiec i do produkcji siana na okres żywienia zimo-
wego dla posiadanego stada. Owce praktycznie przez cały okres 
pastwiskowy przebywają na przyleśnych pastwiskach, chroniąc 
się przed silniejszym wiatrem i mocnym słońcem w pobliżu le-
śnych gaików, wśród krzewów, zadrzewień, a także pod rozsta-
wionymi na pastwiskach prostymi zadaszeniami.

Od niedawna Państwo Niedziejko prowadzą na terenie go-
spodarstwa sklep pod nazwą „Mazurska Jagnięcina”, w którym 
sprzedają mięso jagnięce i jego wyroby, gotowe potrawy, a tak-
że warzywa z własnego ogrodu z powodzeniem oferowane jako 
produkty w pełni ekologiczne. Odbiorcami są osoby prywatne 
i instytucjonalne (hotele, restauracje) z terenu całego kraju, rów-
nież za pośrednictwem internetowych mediów społecznościo-
wych. Owce to nie jedyne zwierzęta inwentarskie utrzymywane 
w tym gospodarstwie. Pan Tadeusz zajmuje się również hodowlą 
koni zimnokrwistych. Stado liczy obecnie 8 sztuk. Zamiłowanie 
do koni odziedzi-
czył po ojcu i za-
raził nią również 
swojego syna Kac-
pra, który być mo-
że przejmie i roz-
winie tą działal-
ność, podtrzymu-
jąc różnorodność 
gatunkową w go-
spodarstwie.

Gospodarze nie znają nudy, mają mnóstwo pomysłów na 
uatrakcyjnienie swojego życia i w ostatnim okresie z pomocą ro-
dziny i znajomych zorganizowali 15 października 2022 r. festyn 
I Mazurski Redyk. Pomysł ten został rozpropagowany, a w jego 
realizacji uczestniczył również zaprzyjaźniony owczarz z Bawarii 
Pan Rochus Malinowski. Frekwencja dopisała. W malowniczym 
pejzażu jesieni odwiedzający mieli okazję wziąć udział w spę-
dzie owiec z położonego nieopodal pastwiska. Oprawę wyda-
rzenia wzbogaciły stoiska z degustacją kulinarnych potraw z ja-
gnięciny oraz stoiska zaprzyjaźnionych producentów ekologicz-
nych soków, miodów, serów owczych, kozich. Towarzyszyły im 
rytmy klimatycznej polskiej muzyki. Festyn w gospodarstwie 
spotkał się to z bardzo pozytywnym odbiorem zwiedzających 
z miast i wsi. Wzmogło to apetyt na powtórkę i rozwinięcie tego 
wydarzenia w kolejnych latach. Gospodarzom życzymy powo-
dzenia w ich przedsięwzięciach i służymy merytoryczną pomocą.

Źródło: opracowanie własne

Mazurska jagnięcina z Sołdan
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Pomimo swoich wielorakich zalet, są 
obecnie zapominane i już nie tak łatwo 
je spotkać. Mięso perlicze jest delikatne 
i bardzo zdrowe. Zawiera w sobie mnó-
stwo witamin i małą zawartość tłuszczu, 
dlatego idealnie nadaje się do stosowa-
nia w jadłospisie osób szczególnie dbają-
cych o zdrową dietę i właściwy styl ży-

cia. Jaja perliczek są pełne witamin, a ich zaletą jest długa da-
ta przydatności.

Rozpłód i wylęg

Najpopularniejsze w hodowli są perliczki szare i srebrzy-
ste. Wydajność nieśna wynosi od 100 do 120 jaj rocznie. Jaja są 
mniejsze niż kurze (40-47 g), mają gruszkowaty kształt. Ich za-
letą jest to, że w stanie świeżym przechowują się nawet przez 
kilka miesięcy. Mają doskonały smak, a ze względu na wysoką 
zawartość witamin A, E, D3 i karotenoidów w żółtkach są nie-
zastąpione w żywieniu dzieci i chorych. Mięso perlicze charak-
teryzuje się wysokimi walorami smakowymi i dietetycznymi.

Do rozpłodu należy przeznaczyć osobniki dwu- lub trzylet-
nie. Od perliczek jednorocznych uzyskuje się słabe potomstwo. 
Stadko tworzy się z 4-5 perliczek i 1 perlika.

Sezon nieśności zaczyna się na ogół w połowie kwietnia 
i trwa 6-7 miesięcy. W pierwszej połowie lata nieśność jest bar-
dzo intensywna. Perlica znosi aż 26-30 jaj w ciągu miesiąca. Od 
połowy września nieśność spada, a z początkiem październi-
ka ustaje całkowicie, po czym następuje okres pierzenia trwa-
jący około miesiąca.

Jaja perlicze z pierwszych dni nieśności są z reguły nieza-
płodnione, do wylęgu należy więc zbierać je dopiero po 10-15 
dniu nieśności. Jaja wylęgowe przechowuje się w temperatu-
rze około +4°C i codziennie przewraca. Nie należy ich prze-
chowywać dłużej niż 14 dni. Lęgi naturalne można przepro-
wadzić w ciągu całego lata, ale nie później niż na cztery mie-
siące przed nadejściem pierwszych mrozów. 

Perliczki są złymi nasiadkami, dlatego do wysiadywania ich 
jaj wykorzystuje się kury lub indyczki. Kurom podkłada się 15-
20 jaj a indyczkom 25-30 jaj. Okres wylęgowy trwa 26-28 dni.

Wychów

Wychów prowadzi się pod nasiadką lub sztuczną kwoką. 
W żywieniu perlicząt stosuje się podobne pasze jak w żywie-
niu kurcząt czy indycząt. Na początku są to pasze suche ła-
two rozkruszające się. Dobrze też się sprawdza mieszanka DK. 
Z czasem żywienie należy urozmaicać o różnego rodzaju świe-
że zielonki, do momentu kiedy dojdziemy do żywienia doro-
słych perlic. Tu najbardziej sprawdzają się ziarna zbóż. Bar-
dzo cenne w okresie jesienno-zimowym jest ziarno kukury-
dzy, które pozwala uzupełnić tłuszcz w jajkach. Należy pa-

miętać, żeby nigdy nie podawać ptakom niedojrzałego, świe-
żego lub mokrego ziarna, gdyż bardzo im to szkodzi. Najtań-
szy jest tucz naturalny, kiedy perlice przez 5-6 miesięcy korzy-
stają z nieograniczonych wybiegów. Na dwa tygodnie przed 
ubojem należy je dokarmiać ziarnem, podając na noc 20-30 g 
na sztukę. Zawsze należy dbać o to, aby woda była świeża 
i w czystym pojemniku. 

Przy intensywnym żywieniu, między 6 a 9 tygodniem ży-
cia, można zaobserwować niekiedy u perliczek utratę apety-
tu. Wówczas dobre rezultaty daje podawanie do picia napa-
rów z ziół (rumianek, dziurawiec, piołun itp.). Naparami moż-
na również zwilżyć mieszankę. Stosowanie naparów dodatnio 
wpływa na zdrowotność piskląt i zmniejsza ich śmiertelność. 

Pomieszczenia

W wychowalni na 1 m² powierzchni przeznacza się 20 per-
licząt. Jako ściółki nie należy używać trocin, ponieważ perli-
częta zjadają je i często giną na zapalenie jelit.

Pomieszczenia i ich wyposażenie dla dorosłych perlic jest 
bardzo podobne jak pomieszczenia dla kur. Przy tworzeniu 
odpowiednich warunków w lokum należy pamiętać, aby by-
ło tam czysto i widno, z dostateczną ilością gniazd, gdyż ma 
to spory wpływ na nieśność perlic. Gniazda w kurniku urzą-
dza się bezpośrednio na podłodze przy ścianie. Ściółka w kur-
nikach powinna być zawsze sucha. Jeżeli perliczki korzystają 
z wolnych wybiegów, należy je przetrzymywać rano w kurni-
ku do momentu zniesienia jaj, gdyż gubią one jaja na wybiegu.

Źródło:
- M. Fandrejewska, Poradnik Gospodyni

Sztuka hodowli perliczek
Perliczki są urokliwymi ptakami, charakteryzującymi się piórkami w czarnym lub szarym kolorze z dodatkiem bia-
łych kropeczek. Od dawna były hodowane w gospodarstwach domowych i można było je spotkać prawie w każdej 
zagrodzie.

Beata Kryk 
Doradca Zespołu Doradców w Kętrzynie
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Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie zł/dt

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

De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1 25 kg/56 zł
Brojler 2 25 kg/54 zł
Odchów 1 25 kg/52 zł
Odchów 2 25 kg/51 zł
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/100 zł
Konc.HGC Super 25 kg/88zł
Premiks Starter 2,5% 25 kg/189 zł
Premiks Grower/Tucznik 2,5% 25 kg/154 zł

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 zl
Krowimix 18 Basic 25 kg/39 zł

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie zł/dt

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

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

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

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

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

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

Inne (zł/dt)
Otręby pszenne 164,00

Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa

wyszczególnienie zł/dt
Tucznik TV Super 410,00
Warchlak W 20% 440,00
Prosięta PDP 20% 495,00
Lochy karmiące LK 20% 400,00
Lochy prośne LP 7,5% 351,00

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 172,50
Agro TOP 20 180,00
Agro TOP 22 189,00
Agro TOP 24 196,50
Agro Perfect 18 182,50
Agro Perfect 19 194,00
Agro Perfect 21 200,00
Agro Perfect 23 202,50
Agro Finezja 22  223,50
Agro Werwa 430,00
Agro Extra Energia 243,50
Agro Delicja 296,00

mieszanka dla cieląt (zł/dt)
Agro Smakuś 227,50
Agro Musli KPP 255,50
Agro Starter 208,00
Agro Kadet 199,50
Agro MH 180,00
Agro Top CJ 193,00

koncentraty (zł/dt)
Maximus 38 MH 295,00
Maximus 38 298,00

korektory białkowe (zł/dt)
Mikor 38  283,00
Mikor 40 Protect  272,00
Promotor Activ 38 274,00
Promotor Activ 43 323,00

mieszanki specjalistyczne (zł/dt)
Agro Mix 26 215,00
Agro Mix 28 217,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego (zł/dt)
BullStar Progres 280,00
BullStar Strong 264,50

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

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

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

preparaty mlekozastępcze (zł/dt)
Agrolac 1 1150,00
Agrolac Excellent 1088,00
Agrolac Komfort Plus 870,00
Agolac Len 745,00

premiksy (zł/dt)
VitAgro Gold Repro Max 910,00
VitAgro Gold SomiFix 650,00
VitAgro Gold Smart 815,00
VitAgro Elita 705,00
VitAgro TMR 475,00
VitAgro Gold Standard 495,00
VitAgro Zasuszenie 640,00
VitAgro Gold Gladiator 435,00
Vit Agro Gold CJ Max 560,00
VitAgro Silver Efekt 465,00
VitAgro Silver Somat 545,00
VitAgro Karot 650,00
RumBa Active 655,00
KillAcid 555,00
Agro Bufor Tytan 475,00
Agro Bufor Max S.C. 398,00
Agro Bufor 388,00
MycoKill 680,00
Agro Fat 1151,50
Calcium Koncept 218,00
VitAgro Przygotowanie 930,00
VitAgro Lakto Somat 540,00
VitAgro Rozród 650,00

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

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

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

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

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

Power Starter (25 kg) 112,00
Otręby pszenne 160,00
Power tucznik (25 kg) 103,00
Provit L (25 kg) 98,00
Provit P (25 kg) 105,00
Provit T (25 kg) 98,00
Śruta rzepakowa 230,00
Śruta sojowa 360,00

CENY PASZ (10.02.2023 r.)
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.02.2023 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 SC 1 l 238,00 1 l 239,00
Galaxo 150 WG 0,2 kg 140,00
Chwastox Extra 300 SL 1 l 35,00
Chwastox Turbo 340 SL 1 l 42,00
Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 40,00
Roundup Ultra 1 l 42,00
Rosate Clean 360 SL 20 l 970,00
Maister POWER 42,5 OD 5 l 900,00
Halvetic 1 l/10 l 55 / 410 5 l 200,00

FUNGICYDY
Makler 250 SE 1 l 120,00
AsPik 250 EC 1 l 168,00
Porter 250 EC 1 l 128,70 1 l 125,00
Kendo 50 EW 1 l 348,00 1 l 350,00
X-Met 100 SL 1 l 200,00
Kier 450 SC 5 l 989,00
Ambrossio 500 SC 5 l 579,99 5 l 585,00

INSEKTYCYDY
Los Ovados 200 SE 100 g 37,50
Mospilan 20 SP 600 g 290,00
Delmetros 100 SC 1 l 195,40

ZAPRAWY i regulatory
Triter 050 FS 0,5 l 60,00 500 ml 55,80
Scenic 080 FS 1 l 290,00
Orius Extra 250 EW 1 l 85,00
Madron 50 FS 500 ml 78,00
Flutrix 050 FS 500 ml 68,20
Mepik 300 SL 1 l 82,00
Regullo 500 EC 1 l 251,00
CCC 750 5 l 52,00
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Publikacje dostępne u doradców w Zespołach Doradców oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Szkody wyrządzane przez określone gatunki zwierząt łownych to niestety coraz większy problem rolni-
ków gospodarujących na gruntach rolnych położonych w pobliżu kompleksów leśnych. Przy częstych 
wizytach nieproszonych gości – saren, jeleni, dzików, łosi i innych zwierząt łownych, straty idą w dzie-
siątki tysięcy złotych, stawiając bardzo często dochodowość uprawy pod dużym znakiem zapytania.

Przepisy o szacowaniu szkód łowieckich nie definiują pojęcia „uprawa rolna”, wskazują natomiast 
na pojęcie „gruntu rolnego”. Samo pojęcie „uprawy rolnej” zostało sprecyzowane przez Sąd Najwyższy 
w Uchwale z dnia 27 listopada 2007 roku (sygn. akt: III CZP 67/07, OSNC 2008/12/136) uściślając, że 
„uprawą rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, 
jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym”.

Zatem szkody łowieckie są to zniszczenia w uprawach i płodach rolnych spowodowane przez dziki, 
łosie, jelenie, daniele i sarny lub powstałe przy wykonywaniu polowania. Głównym założeniem prawidło-
wego procesu szacowania jest ustalenie strat jakościowych oraz ilościowych, jakie powstały w uprawach 
i płodach rolnych w wyniku żerowania i bytowania zwierząt łownych. Dodatkowo odpowiedzialnością od-
szkodowawczą objęte zostały szkody wyrządzone podczas wykonywania polowania. Uzyskane w wyniku 
szacowania wielkości tj. procent zniszczenia, powierzchnie zredukowane, rozmiar szkody, wydajność sza-
cowanej uprawy, cena płodu rolnego powinny być ustalone w sposób jasny i przejrzysty 

dający możliwość weryfikacji rzetelności i poprawności wykonanych czynności na każdym etapie szacowania przez strony 
postępowania oraz instytucje odwoławcze. Wypłacone odszkodowanie w oparciu o przeprowadzone szacowanie powinno 
stanowić jedynie rekompensatę za poniesione straty. Szacowanie i wyliczanie wysokości odszkodowania składa się z oglę-
dzin oraz szacowania ostatecznego.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

ZASADY ZGŁASZANIA
I SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

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, 2023 r.

Barbara MieczkowskaBarbara Mieczkowska

CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.02.2023 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 Active Plus 5 l 699,00 5 l 700,00
Fenoxinn 110 EC 1 l 150,00 1 l 148,00 1 l 150,00
Fundamentum 700 WG 0,3 kg 58,00 150 g 320,00 38 g 70,00
Galaper 200 EC 1 l 68,00 1 l 67,00 1 l 70,00
Major 300 SL 1 l 145,00 1 l 169,00 1 l 170,00

Tristar 50 SG 0,3 kg 38,00
Chwastox Turbo 340 SL 1 l/5 l/10 l 45/165/350 5 l 170,00
Maister POWER 42,5 OD 1 l 189,00 5 l 820,00
Mustang Forte 195 SE 1 l 69,00 1 l 82,00 1 l 76,00
Fusilade Forte 150 EC 1 l 129,00
Puma Uniwersal 069 EW 1 l 139,00 0,5 l 86,00 1 l 128,00

FUNGICYDY
Ambrossio 500 SC 1 l 125,00 1 l/5 l 149 / 608 1 l 150,00

Kier 450 SC 1 l 190,00

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

INSEKTYCYDY
Coragen 200 SC 50 ml 85,00 50 ml 96,00

Delmetros 100 SC 1 l 175,00 100 ml/1 l 28 / 220 
Mospilan 20 SP 40 g 28,00

ZAPRAWY I REGULATORY
Mepik 300 SL 1 l 75,00 1 l/5 l 95 / 405 1 l 80,00
Toprex 375 SC 1 l 324,00 1 l 330,00
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CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (10.02.2023 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 – 7,20 zł + VAT,

Strefa różowa – 7,20 + VAT,
Strefa czerwona – 6,80 + VAT 

– WBC kl. E – 9,35 + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa 0:
jałówki – śr. 13,80
buhajki – śr. 12,90

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R – 22,80

byki pow. 300 kg R – 21,30

jałówki: brak skupu
byki /HF/: 10,00-13,00 zł + VAT

byki mięsne: brak skupu

ŻYWIEC KROWY śr. 13,35 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 18,20 brak skupu

CENY SKUPU MLEKA (10.02.2023 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 2,59   

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M. Mrągowo 2,55

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”

Oddział w Lubawie
0,11 0,10 0,10+0,05 2,58 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) (10.02.2023 r.)

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

Biskupiec    200-250 1,00-1,20

Ełk 105-110 75-90 75-90 100-110 0,90-1,30

Giżycko    180-250 0,90-1,60

Olecko 120 100 105 100-110 0,80-1,30

Orneta 150 130 160 1,20

Pisz    170 1,00-1,50

Szczytno    225 1,30
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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

AGRO-NAWOZY Zbigniew Reszka
13-124 Kozłowo
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CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (10.02.2023 r.)
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CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.02.2023 r.)

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

Orka pług 4-skibowy 200,00 300,00 280,00

Orka pług obrotowy 4-skibowy 360,00

Roztrząsanie obornika 225,00

Transport 1-przyczepa 150-200 200,00

Transport 2-przyczepy 230,00

Siew kukurydzy, siewnik 4 rzędowy 250,00 180,00

Najem ciągnika 210,00

Siew nasion kukurydzy (siewnik Gaspardo 6-rzędowy) 330,00 zł/ha

Siew zbóż 210,00

Wysiew nawozów 210,00

Rozwożenie wapna z załadunkiem 50,00 zł/t

Kultywator 200,00

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 360,00

koszenie kosiarką rotacyjną 235,00 180,00 zł/ha

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

Wypożyczenie ciągnika 125,00 150,00

Podsiew traw siew.VERDO 320,00 230,00

Talerzowanie 200,00 320,00

Ładowarka/cyklop 200,00 210,00 160,00

Koparka 250,00

Równarka 150,00

Zestaw niskopodwoziowy 200,00

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy) 550,00

Odwóz kiszonki 4 t 200,00

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 55,00 zł/szt.

Zbiór zielonek 700-750 330,00 zł/przyczepa

Sieczkarnia 8 rzędowa ha+2 odwozy 1400,00

Sieczkarnia 6 rzędowa+ 2 odwozy 1400,00

Sieczkarnia 6 rzędowa godz. 1650,00

Sieczkarnia 8 rzędowa godz. 1650,00

Roboczogodzina warsztat 100,00

Rębak z obsługą 200,00

Rębak wynajem 500,00

Wywóz + rozrzutnik 225,00

Gnojowica 2000 l 210,00

Gnojownica 4000 l 245,00

Wysiew nawozu-wapno 210,00
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Praca zgłoszona do konkursu wspomnień pn. „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, 
przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”. Opublikowana w wy-
danym przez WMODR tomiku wspomnień.

Historia, która zapisała się w pamięci
Witold Danilewicz

Jest rok 1945. W mojej miejscowości, w tym czasie „Grün-
hagen”, dochodzi do zderzenia dwóch pociągów. Pociąg ja-
dący z Olsztyna wiezie uciekinierów z miejscowości Sadek 
koło Nidzicy uciekających przed armią sowiecką. Z prze-
ciwnej strony pasażerami są młodzi żołnierze w wieku 10, 
11, 12 lat, którzy jadą bronić ostatkiem sił miasto Królewiec 
„Königsberg”. W wyniku tej katastrofy pasażerowie tych po-
ciągów zostają w „Grünhagen”, dzisiejsza Zielonka Pasłęcka. 
Po zakończeniu II wojny światowej w maju 1945 roku moja 
rodzina podjęła decyzję o wyjeździe z pięknej ziemi wołyń-
skiej do wyzwolonej Polski. Nie było innej możliwości – po-
zostając na miejscu musieliby przyjąć obywatelstwo radziec-
kie oraz zapisać się do kołchozu, który został założony po 
wkroczeniu wojsk sowieckich na ziemię wołyńską. W czerw-
cu 1945 roku podstawiono wagony towarowe na stacji ko-
lejowej w Różyszczach, parę kilometrów od Ulanik, gdzie 
mieszkali moi rodzice od kilku pokoleń. Podczas załadunku 
sprzętu, mebli, krów oraz podstawowych maszyn rolniczych, 
żołnierze sowieccy wynosili na peron załadowane do wago-
nu sprzęty mówiąc, że tam gdzie jedziemy wszystko jest, 
że dostaniemy mieszkania i różnego rodzaju sprzęt rolniczy. 
„Wsio tam jest” – mówił żołnierz sowiecki. Pomimo tego za-
pewnienia moja mama z powrotem załadowała wszystko do 
wagonu. Tata w tym czasie był w wojsku. Wszystkich męż-
czyzn zdolnych do noszenia broni zabrano do miejscowości 
Sumy, gdzie tworzyło się Wojsko Polskie imieniem Tadeusza 
Kościuszki. Po wyszkoleniu wszystkich skierowano na front, 
jako żołnierz brał udział w walkach o zdobycie Chełma, Lu-
blina, Majdanka. Po zdobyciu tych miast brał udział w boju 
o Pragę i Górę Kalwarię. W walce o Warszawę tata został 
ciężko ranny w wyniku czego skierowano go do szpitala 
w Otwocku. Po wyjściu ze szpitala, dołączył do swojej jed-
nostki i walczył o Bydgoszcz, Wał Pomorski, Kołobrzeg, Gry-
fice i Koszalin, aż do Berlina. Po zakończeniu wojny, w wyni-
ku odniesionych ran, został w Koszalinie podkuwaczem koni 
w jednostce wojskowej. Po zwolnieniu do cywila został wraz 
z kolegami z frontu na gospodarstwie rolnym koło Koszali-
na. Moja Mama wraz z czwórką rodzeństwa wyjechała z zie-
mi wołyńskiej udając się do Polski. Miejscowość „Grünha-
gen”, gdzie przybyli repatrianci z okolic Łucka, Kopaczówki, 
Ulanik, Ozerc, Wólki Sadowskiej, Podgórza, Bejnarówki, Ho-
rodyńskich Budek, otrzymała zwyczajową nazwę Wołyniec. 
Przybyła ludność zajmowała wolne lub zajęte jeszcze przez 
Niemców gospodarstwa. Pierwszymi władzami na tym te-
renie był wójt Sypszak Michał, który wraz ze swoim bratem 
Franciszkiem został zastrzelony przez sowieckich żołnierzy. 
Podczas przejazdu przez wieś, nie pozwolił czerwonoarmi-
stom odebrać repatriantom krowy przywiezionej z Wołynia. 
Lekarzem została doktor Kamińska, która była przydzielo-
na do opieki medycznej w transporcie wiozącym młodych 
żołnierzy Wehrmachtu do obrony Królewca (Kaliningradu). 
Zaczęto organizować punkt sprzedaży artykułów spożyw-
czych organizując spółdzielnie GS Samopomoc Chłopska. 

Zorganizowano również naukę szkolną. Już 1 września 1945 
r. organizowaniem zajęły się nauczycielki z Wołynia Jadwi-
ga Michałowska oraz Józefa Kwaśniewska, która wróciła 
z zesłania na Syberię. Piękny wrześniowy dzień – najstarszy 
z mojego rodzeństwa Jan Leonard, wraz ze swoim kolegą 
ze szkoły Celestynem, udali się na przejażdżkę rowerową 
z wioski do stacji kolejowej Grunwocen. Zobaczyć chcieli 
stację oraz rozbite wagony kolejowe stojące obok torów. Po 
wjeździe na teren stacyjny w krótkim czasie przyjechał sa-
mochód ciężarowy, z którego wysiedli żołnierze sowieccy 
kierując swoje kroki w stronę 10-letnich chłopców. Z gło-
śnym akcentem rosyjskim – „dawaj rower” – chłopcy nie 
chcieli oddać rowerów. Trzymając mocno za kierownicę 
oraz siodełka, kopali żołnierzy po nogach, bili pięściami. 
Agresorzy wyrwali zdobycz ładując do samochodu rowery 
oraz chłopców, ruszyli pełnym gazem w kierunku wsi. Bę-
dąc już w skrzyni samochodu chłopcy zorientowali się, że 
samochód wiezie mąkę w małych woreczkach. Zobaczyli, 
że kończy się wioska, a tamci nie myślą, aby zwolnić lub 
zatrzymać samochód. Podjęli decyzję, aby wyrzucić kilka 
worków, zaznaczając teren przejazdu samochodu. W tym 
czasie samochód zatrzymał się, chłopcy szybko wyskoczyli 
i biegnąc wężykiem, chowali się w najbliższych zabudowa-
niach, słysząc za sobą wystrzały z broni automatycznej. Po 
naradzie i stwierdzeniu, że samochód odjechał, postanowili 
udać się do posterunku milicji i powiedzieć o tym zdarze-
niu. Po zgłoszeniu milicjantom tego zdarzenia zostali zatrzy-
mani w areszcie. Do wyjaśnienia zostali poinformowani, że 
nie powinni rozsypywać mąki, bo w kraju jest głód. Zostali 
odebrani z aresztu milicji przez swoje mamy i odprowadze-
ni do swoich domów.

Szybko zaczęły się przekształcać poniemieckie majątki rol-
ne na PGR-y, tak powstał PGR Drulity, nazwany w tamtym 
czasie Orlińcem oraz Dargowo i Piniewo, nazwane Jadłów-
ką. Wczesną wiosną zaszła potrzeba obsiania ziemi zbożem 
oraz posadzenia ziemniaków. W tym czasie nie było sprzętu 
z powodu powstawania takich organów jak POM-y, tj. Pań-
stwowe Ośrodki Maszynowe oraz GOM-y, tj. Gromadzkie 
Ośrodki Maszynowe, do których to ośrodków ściągano po-
zostawione maszyny rolnicze oraz sprzęt służący do pracy 
na roli. Moja ciocia Makulińska pełniła obowiązki sklepowej 
w sklepie spożywczym w Orlińcu, czyli Drulitach. Jeszcze 
niedawno była więziona na Syberii wraz z synem Mieczysła-
wem za to, że jej mąż Michał służył w policji w Ulawikach, 
powiat łucki. W rozmowie z moim ojcem spytała czy nie 
pożyczy siewnika zbożowego, bo zarządzający PGR-em, nie 
obsiał jeszcze pola z powodu braku siewnika. Pożyczony od 
mojego taty siewnik konny okazał się bardzo skomplikowa-
ny, posiadał zegary rejestrujące ilość wysianego zboża. Nie 
było to na rękę robotnikom, bo nie zostawało ziarna na swoje 
potrzeby. Rozbito więc zegary rejestrujące. Po obsianiu PGR-
-owskiej ziemi, udał się właściciel siewnika po odbiór, okaza-
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ło się, że siewnik jest bardzo zniszczony, ponadto pracownik 
odpowiadający za sprzęt rolniczy oświadczył, że nie wyda 
siewnika z powodu zapisania do rejestru własności PGR-u. 

W 1947 r. miały odbyć się wybory powszechne do Sejmu 
Ustawodawczego. Rok wcześniej organizowano akcje propa-
gandowe, zebrania i manifestacje poparcia dla socjalistycznej 
władzy i dla sojuszu ze Związkiem Sowieckim. Przez wio-
skę w tym czasie przejeżdżał kapelan wojskowy ksiądz Ka-
raś. Udał się do kościoła, pomodlić się, po podróży jaką od-
był jadąc z Gdańska do Przemyśla. Zobaczyli to mieszkańcy 
Wołyńca, poprosili księdza o pozostanie w naszym kościele 
na stałe. Ksiądz Karaś zgodził się na prośbę mieszkańców. 
Zostając wprowadził rygor wojskowy. W kościele kobiety 
siedziały po prawej stronie, mężczyźni po lewej stronie ła-
wek. Były przypadki, gdy kobieta nie wiedząc usiadła po 
stronie męskiej. Krzyknął – „Gdzie się pchasz kobieto, chłopa ci 
się zachciało”. W tym czasie przysłano z urzędu, jak mówio-
no w teczce, Aleksandra Chromiaka, który objął stanowi-
sko naczelnika gminy oraz kierownika szkoły podstawowej 
w naszej wiosce. Po wojnie przyszedł czas na założenie ro-
dziny. Moja siostrzenica Stanisława, nie była zdecydowana, 
którego chłopaka wybrać na męża, czy tego, który mieszka 
za granicą w Szwajcarii Wacka, czy miejscowego Władka. 
Zebrali się całą rodziną, zadając pytanie, którego to chłopa-
ka kocha bardziej. Odpowiedź padła – „Obu kocham bardzo 
mocno”. W takiej sytuacji zdecydował najstarszy z rodu Ka-
zimierz, który przed wojną był sołtysem, starostą oraz peł-
nił inne obowiązki w administracji państwowej. Kazimierz 
powiedział – „Wyjdź za tego, który jest na miejscu” – i tak się 
stało. 

W 1949 r. organizowano wiele zabaw tanecznych w po-
bliskich wioskach. Taką zabawę zorganizowano w pobliskiej 
wsi Sambród. W tym czasie orkiestra z Zamrotu przygry-
wała do tańca tango, walca, poloneza, gdy na sali niespo-
dziewanie zjawił się tak przystojny mężczyzna, brunet 
o ciemnej karnacji, na widok którego młode dziewczyny nie 
mogły oderwać wzroku. Każda dziewczyna chciała z nim 
zatańczyć i przejść się na mały spacerek. Nieznany męż-
czyzna brał wszystkie chętne do tańca i wychodził z nimi 
na spacer. Jakie było zdziwienie, gdy po pewnym czasie 
wszystkie te panie, spotkały się w jednej sali porodowej 
rodząc czworo dzieci. Za żonę wziął ten przystojny kawaler 
panienkę, która urodziła mu syna. W tym czasie zakłada-
no energię elektryczną w całym kraju oraz do wszystkich 
wiosek, zbierając podpisy ilu będzie chętnych do takiej in-
westycji w pobliskiej miejscowości Waklewo, dzisiaj Wa-
karowo. Mieszkańcy nie chcieli prądu, broniąc się zaciekle 
mówili, że prąd elektryczny zabija, że jest za drogi oraz 
to, że nie będą rodzić się dzieci. Twierdzili, że oświetlenie 
naftą jest tańsze i bezpieczniejsze. Z rodzeniem dzieci mieli 
uzasadnioną rację, w tym czasie rodziło się mnóstwo dzieci 
i rodziny były liczące po 16 dzieci w jednej rodzinie. Kobie-
ty niezamężne rodziły po troje dzieci. Energię elektryczną 
doprowadzono do wioski w latach 70-tych XX wieku. Męż-
czyźni z tamtego okresu mile wspominają te czasy, gdy od-
prowadzając dziewczyny do miejsca zamieszkania, siedząc 
przy lampie naftowej można było rozmawiać z przyszłą 
teściową, trzymając rękę pod spódniczką narzeczonej jako 
niewidzialny rozmówca. 

29 kwietnia 1947 r. moja rodzina otrzymała list od wujka 
z Kanady, który był żołnierzem w armii generała Andersa, 
walczącego we Francji, Belgii i Włoszech pod Monte Casino. 
Pisał w tym liście, że mieszka w Kanadzie, że przypłynął 
z Italii 12 listopada 1946 r., z portu Neapol do portu Halifax, 
że jego transportem przypłynęło 2900 żołnierzy razem z ofi-
cerami. Drugi transport liczył 1100 żołnierzy tak, że wszyst-
kich będzie 4000, wszyscy kawalerowie. 

Na początku 1950 r. organizowano wycieczki szkolne do 
pobliskich miast: Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Malbork. W tym 
czasie kierownictwo naszej szkoły obejmuje Józefa Kwa-
śniewska, która w krótkim czasie zostaje przeniesiona do 
miejscowości Lompy oskarżona o to, że śpiewała patriotycz-
ne pieśni i piosenki wiozącym wycieczkę szkolną w autobu-
sie. Po przeniesieniu nauczycielki Kwaśniewskiej do innej 
szkoły, druga nauczycielka, Jadwiga Michałowska, przeszła 
na emeryturę. Obie nauczycielki przyjechały jednym trans-
portem razem z ludnością przybyłą z Wołynia. Z braku ka-
dry nauczycielskiej poproszono moją mamę Halinę, by w za-
stępstwie uczyła dzieci, był to rok 1952. Wystarano się, by 
opieką nad jej dziećmi – mną i moim młodszym o dwa lata 
bratem Józefem – zajęła się niania o imieniu Gienia. Przy-
pominam, że kulała na jedną nogę i była średniego wzro-
stu. Wychowując, mocno nas biła, czym popadnie – rózgą, 
paskiem oraz ręką. Ja dostawałem częściej i mocniej, byłem 
starszym dzieckiem i dlatego, że zadawałem pytania: – „Co 
szuka w różnych zakamarkach moich rodziców?”. Po krótkim 
czasie uciekła pod nieobecność rodziców zabierając ze sobą 
wartościowe przedmioty oraz pieniądze ze sprzedanego ko-
nia, za które to pieniądze rodzice planowali zapłacić poda-
tek rolny oraz dokupić niezbędne przedmioty gospodarcze. 
Po zgłoszeniu ucieczki niani w posterunku milicji obywatel-
skiej okazało się, że taka osoba w Polsce nie istnieje, nie jest 
zameldowana (w tym czasie był obowiązek meldunkowy 
w całym naszym kraju). W takiej sytuacji rodzice oświadczy-
li członkom rodziny, że nasza niania była podstawioną oso-
bą przez Urząd Bezpieczeństwa, w skrócie UB. Moi rodzice, 
tak jak wszyscy mieszkańcy Zielonki Pasłęckiej, nie zgadzali 
się na kolektywizację w naszej wsi. Zmuszani często byli, 
przetrzymywani w świetlicy, nieraz aż do świtu, nie chcieli 
podpisać deklaracji wstąpienia do PGR-u. W czasie odwilży 
i zmianie w kierownictwie PZPR, gdy I sekretarzem został 
Władysław Gomułka, mieszkańcy wioski założyli rodzinne 
kółko rolnicze składające się z 7 osób. Kupili następujące 
maszyny: młocarnię nową prosto z fabryki maszyn rolni-
czych w Lublinie, do tego silnik elektryczny o mocy 10 kw, 
siewnik konny do wysiewu nasion, pompę wraz z beczką do 
wywozu gnojowicy oraz jeszcze mniejszą młocarnię z silni-
kiem o mocy 0,7 kw. 

W 1957 r. szkoła nasza zorganizowała wycieczkę szkol-
ną za zbieranie ziemniaków w PGR Dargowo oraz Drulity, 
pojechaliśmy do Wrocławia, Katowic, Bytomia oraz Zabrza. 
Zwiedzaliśmy starówkę Wrocławia oraz ogród zoologiczny. 
W Katowicach zwiedzaliśmy stalownię i inne fabryki. Wi-
dzieliśmy wytapianie stali w stalowni w Bytomiu, w Kato-
wicach w kilku miejscach była jeszcze nazwa miasta Stalino-
gród. W połowie lat 50-tych funkcjonował jeszcze posterunek 
milicji obywatelskiej. Kolega z mojej klasy Mietek oświad-
czył, że ojciec ucznia imieniem Wiesiek zamknął swojego 
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syna w areszcie posterunku, tylko po to, aby nie uczestni-
czył na lekcjach religii. Po naradzie ustaliliśmy, że na długiej 
przerwie lekcyjnej uwolnimy ucznia z aresztu. Wzięliśmy ka-
mienie z cmentarza i udaliśmy się pod okno aresztu. Krzyk-
nęliśmy ,,Wiesiek’’. Wiesiek usłyszał i otworzył okno. Nie 
musieliśmy więc rozbijać szyb w areszcie, ale w oknach były 
kraty. Nasz krzyk usłyszał funkcjonariusz. Zazgrzytały zam-
ki w drzwiach aresztu, ukazał się ojciec Wieśka w przekrzy-
wionej czapce z paskiem pod brodą, uwolnił syna z aresztu 
i wszyscy zadowoleni poszliśmy do szkoły.

W latach 60-tych działał u nas na dobre teatr zwany lu-
dowym, scenariusze do sztuk teatralnych dostawaliśmy z te-
atru im. Jaracza w Olsztynie lub teatru w Elblągu. Graliśmy 
takie sztuki jak: „Moralność Pani Dulskiej”, „Grube Ryby”, 
„Pieją koguty” i inne. Do jednej z tych sztuk niezbędny był 
kanarek w klatce. Wpadliśmy na pomysł z bratem, że bę-
dziemy kanarki dostarczać. Łapaliśmy wróble, malowaliśmy 
na kolor żółty farbkami i kanarek był gotowy do prezentacji. 
Sztuka polegała na tym, że grający aktor zaczepiał się za 
klatkę z kanarkiem, otwierały się drzwiczki klatki i kanarek 
wyfruwał z klatki. Za kanarka dostawaliśmy 5 złotych. Po 
cichu myśleliśmy, aby ta sztuka trwała wiecznie, mieliśmy 
ciągle przypływ świeżej gotówki. 

Na przełomie lat 1945-1946 powstała w Zielonce Pasłęckiej 
Ochotnicza Straż Pożarna, zwana ogniową, jako pierwsza 
w powiecie. Komendantem został Józef Brodnicki, prezesem 
Kazimierz Suchodolski. Do akcji gaśniczej wyjeżdżali zaprzę-
giem konnym z motopompą ręczną przywiezioną z Dargo-
wa. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej powstała orkiestra dęta 
założona przez Władysława Sawczuka jeszcze w Ulanikach 

na ziemi wołyńskiej w 1926 r. Po powrocie Władysława Saw-
czuka z wojska orkiestra ta przygrywała podczas rożnych 
uroczystości państwowych i kościelnych pod batutą Cele-
styna Toruckiego. Orkiestra ta nadal funkcjonuje w naszej 
miejscowości. W 1987 r. powstała orkiestra dęta przy sank-
tuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej kiero-
wana przez Andrzeja Krasińskiego, która obchodziła 30-lecie 
w 2017 r. W 1970 r. obchodzono bardzo uroczyście rocznicę 
setnej rocznicy urodzin Lenina (SRUL). Jednocześnie odbyły 
się u nas eliminacje do konkursu srebrnego samowara fe-
stiwalu piosenki radzieckiej w Zielonej Górze. Przyjechało 
sporo zespołów muzycznych oraz chórów, poza konkursem 
wystąpił z naszą orkiestrą Ludgar Wilczewski, który swoim 
występem zrobił takie wrażenie na gościach oraz miejsco-
wych, że wszyscy wstali z miejsc siedzących i bardzo gło-
śno zaczęli bić brawa, którym nie było końca. Do dzisiaj nie 
wiem komu dano szansę wystąpienia w Zielonej Górze na 
festiwalu piosenki radzieckiej w rocznicę SRUL.

W latach 60-70-tych powstała na naszym terenie rolnicza 
spółdzielnia produkcyjna imienia 3. Zjazdu Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej w Awajkach.

W latach 70-tych spółdzielnia ta odbierała ziemię rolnikom 
we wsi Wakarowo oraz ziemię w Zielonce Pasłęckiej, należą-
cą również do mojego ojca Bolesława. Ziemia oraz budynki 
zostały nadane mojemu ojcu jako osadnikowi na własność na 
Ziemiach Odzyskanych.

Moje budynki wszystkie zostały odremontowane. W 1976 r. 
moi rodzice przekazali całe gospodarstwo rolne mojej osobie 
przez sąd powiatowy w Pasłęku aktem notarialnym umowy 
darowizny.

W krêgu
ogniska domowego

na Warmii i Mazurach

Osoby, przedmioty, relacje
na warmiñsko-mazurskiej wsi XX wieku

Opowiadania wybrane
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Stosowanie środków 
ochrony roślin stwa-
rza ryzyko obecno-
ści substancji aktyw-
nych zarówno w śro-
dowisku, jak i w gle-
bie (rys.). Stanowi 
zagrożenie w przy-

padku wód gruntowych i powierzch-
niowych, wpływa negatywnie na różno-
rodność biologiczną i działanie ekosys-
temów z uwagi na ograniczenie popu-
lacji owadów zapylających. Kolejnym za-
grożeniem jest wpływ na zdrowie ludzi 
w przypadku występowania pozostało-
ści środków ochrony roślin w produk-
tach spożywczych.

W przypadku niekorzystnej aury 
w okresie zimowym, tj. w wyniku wy-
stępowania ujemnych temperatur przy 
jednoczesnym braku okrywy śnieżnej 
może dojść do wymarznięcia planta-
cji. W przypadku rozległych uszkodzeń 
plantatorzy musza podjąć decyzje o dal-
szym losie plantacji. Decyzja o likwida-
cji plantacji przed zakończeniem pełnej 
wegetacji niesie za sobą nie lada wyzwa-
nie. Przy wyborze rośliny następczej nie 
należy się sugerować tylko opłacalno-
ścią uprawy czy stosowanym zmiano-

waniem, wybór powinien uwzględniać 
również rodzaj zastosowanego herbicy-
du pod oziminy. Jest to kluczowa kwe-
stia, ponieważ substancja czynna zawar-
ta w stosowanym środku ochrony roślin 
może w znacznej mierze uszkodzić ro-
ślinę następczą. Środki chwastobójcze 
wpływają na wiele procesów metabo-
licznych roślin, między innymi prowa-
dzą do zmiany stężenia aminokwasów, 
substancji białkowych, jak również za-
kłócają proces syntezy węglowodanów. 
Niektóre herbicydy wykazują długi okres 
zalegania w glebie. Środki chwastobój-
cze o długim okresie degradacji nie tyl-
ko ograniczają swobodny wybór określo-
nych gatunków roślin w zmianowaniu, 
ale również zakłócają równowagę biolo-
giczną gleby. 

Długość okresu degradacji zastoso-
wanych substancji aktywnych zależy od 
wielu czynników: 
n budowy chemicznej herbicydu, 
n zawartość materii organicznej w gle-

bie, 
n obecności mikroorganizmów glebo-

wych, 
n dawki i czasu zastosowania preparatu, 
n warunków glebowych, 
n warunków klimatycznych. 

Zaleganie substancji aktywnych 
w glebie może przyczynić się do wystą-
pienia komplikacji w uprawach następ-
czych. Proces rozkładu herbicydu zależy 
także od pH gleby, typu gleby oraz wa-
runków pogodowych, głównie wilgot-
ności gleby. Fitotoksyczność herbicydu 
uzależniona jest od sorpcji, czyli proce-
su wpływającego na przemieszczanie się 
herbicydu w glebie. Większa pojemność 
sorpcyjna powoduje mniejsze ryzyko 
uszkodzenia plantacji z uwagi na więk-
szą ilość związanego herbicydu z czą-
steczkami gleby. 

Następstwo roślin w stanowiskach 
wcześniej odchwaszczanych chemicz-
nie jest jednym z podstawowych czyn-
ników mających wpływ na prawidłowy 
rozwój posianej rośliny. Ten element jest 
często pomijany i nie zawsze brany pod 
uwagę w cyklicznej produkcji roślinnej. 
Przed wyborem odpowiedniego gatun-
ku w przesiewach należy zapoznać się 
z etykietą zastosowanego wcześniej środ-
ka odchwaszczającego.
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Prot./ Post. Ochr. Roślin 47 (3) 246-253.

- http://strefa.agro.pl/fitotoksyczne-dzialanie-
herbicydow-na-rosliny-uprawne/ (dostęp na 
dzień 29-12-2022)

- https://op.europa.eu/webpub/eca/special-re-
ports/pesticides-5-2020/pl/ (dostęp na dzień 
29-12-2022)

Środki ochrony roślin są powszechnie stosowane w produkcji roślinnej. Ograniczenie niektórych substancji czynnych 
nie daje pewności, o tym czy nie wystąpią uboczne skutki działania zastosowanych preparatów.

mgr inż. Sabina Obuchowska 
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Nowym Mieście Lubawskim

Następcze działanie herbicydów

Rys. Wpływ środków ochrony roślin na środowisko przyrodnicze

Źródło: Clearwater, R. L., Martin i T. Hoppe (red.) „Enviromental sustainability of Canadian 
agriculture: Agri-eviromental indicator report series- Report #4”, Agriculture and Agri-Fo-
od Canada, Ottawa, 2016, s.155.
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W kwestii żywienia zwierząt gospodar-
skich owady są powrotem do korzeni w od-
niesieniu do diety zwierząt w środowisku 
naturalnym. Do karmienia zwierząt moż-
na wykorzystać żywe i przetworzone owa-
dy, zwłaszcza mączka z owadów wykazuje 
duży potencjał w żywieniu zwierząt. Obec-
nie rozporządzenie UE zezwala na stoso-

wanie mączki owadziej w żywieniu drobiu, trzody chlewnej, 
oraz w akwakulturze, prowadzone są również badania nad wy-
korzystaniu białka owadziego w żywieniu bydła. W przypad-
ku Muchy Czarnej (Hermetia illucens) w wyniku przetwarza-
nia może powstać wiele produktów, które można wykorzystać. 
Najcenniejszymi produktami są substancje odżywcze pozyski-
wane z larw lub prepoczwarek. W larwach Muchy Czarnej za-
wartość białka wynosi 45% suchej masy, a tłuszczu 35% su-
chej masy. Z 1 m3 hodowli można uzyskać ok. 300 kg owadzie-
go surowca, co przekłada się na 75 kg czystego białka. Z larw 
i prepoczwarek można wykonywać mączkę, która charaktery-
zuje się wysoką zawartością białka, tłuszczu oraz popiołu su-
rowego. Poza tym w hodowli owadów można uzyskiwać rów-
nież chitynę. Posiada ona liczne zastosowanie komercyjne, na-
wet wśród ludzi. Używana jest w produktach odżywczych jako 
suplement lub stabilizator, posiada także szerokie zastosowanie 
w farmakologii. Wpływa pozytywnie na utrzymanie prawidło-
wej masy ciała, wspiera układ moczowy i reguluje poziom cho-
lesterolu. Posiada korzystny wpływ na szkliwo, zęby, paznok-
cie i cerę, oraz, może co najważniejsze, chityna pochłania tok-
syny, niekorzystne metabolity a nawet metale ciężkie z układu 
pokarmowego. Natomiast pozostałości pohodowlane można 
wykorzystywać jako nawóz, lub substrat do produkcji biogazu. 

Aby móc wprowadzić na rynek produkty z wyhodowa-
nych owadów należy spełnić wymogi określone przez higienę 
żywności i pasz, hodowla musi spełniać zasady Dobrej Prak-
tyki Hodowlanej, Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Prak-
tyki Produkcyjnej, ponadto producent musi mieć wprowadzo-
ny system HACCP. 

Do podstawowych warunków jakie należy spełnić aby za-
pewnić sprawny rozwój poszczególnych form rozwojowych jest 
temperatura, światło i wilgotność. Za optymalny zakres tempe-
raturowy dla postaci dorosłych uznaje się od 25 do 32°C, po-
nieważ w temperaturze powyżej 27°C ponad 90% samic skła-
da jaja. W przypadku oświetlenia, sztuczne światło powinno 
mieć długość fal od 450 do 700 nm. Wilgotność powinna wy-
nosić powyżej 70% (wówczas postaci dorosłe przeżywają o 2-3 
dni dłużej). Należy pamiętać, że muchy czarne są bardzo wraż-
liwe na zmiany parametrów środowiskowych, dlatego też orga-
nizując miejsce hodowli należy zadbać aby wymienione wyżej 
parametry pozostawały stałe. Rozpoczynając hodowlę należy 
zadbać o rozród czarnej muchy, aby pozyskiwać larwy do tu-
czu, oraz prepoczwarki do dalszej hodowli – dla stada podsta-
wowego. Do tego celu należy zadbać o odpowiednie klatki do 
rozrodu o średnich wymiarach 0,7-3 m długości, 0,7-3 m sze-
rokości i 1,4-6 m wysokości (ponieważ owady kopulują w po-
wietrzu, niezachowanie minimalnej wysokości może dopro-
wadzić do zmniejszenia liczby zapłodnionych jaj, czyli mniej 
larw do tuczu).

W jednej klatce godowej powinno znaleźć się nie więcej niż 
5200 osobników na 1m3. Warto zadbać aby w klatce godowej 
znalazły się rośliny (mogą być sztuczne), wpłyną one na zwięk-
szenie liczby kopulacji oraz na długość życia owadów, gdyż 
zapewnią miejsce do odpoczynku. Samicom należy zapew-
nić miejsce do składania jaj, w tym celu doskonale sprawdzą 
się wytłaczanki do jajek, jedna samica złoży 400-500 jaj. Bez-
pośrednio po wylęgu larwom trzeba zapewnić paszę wysokiej 
jakości, która powinna być wilgotna. Wyklute larwy można po 
pierwszym podaniu paszy przenieść do większego pojemnika 
(24 cm x 13 cm x 12 cm), następnie po spożyciu 50% zjadanego 
pokarmu można przenosić larwy do pełnowymiarowych po-
jemników przeznaczonych do tuczu (76 cm x 12 cm x 45 cm). 
W momencie gdy widać będzie 40% larw w stadium poczwar-
ki wówczas pojemniki należy przykrywać gazą.

Obecnie przy rosnących cenach soi coraz większym zainteresowaniem cieszą się alternatywne źródła białka. Na po-
pularności zyskują badania na temat białka owadziego, zwłaszcza w żywieniu drobiu, co jest coraz powszechniej sto-
sowane w Chinach i USA. Popularność tego typu źródeł białka wynika przede wszystkim z korzystniejszego składu 
aminokwasowego, w porównaniu z białkiem sojowym. W związku z powyższym hodowla owadów coraz częściej staje 
się dobrym pomysłem na biznes.

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

Hodowla muchy czarnej – pomysł na biznes?
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Ciekawostką jest fakt, że postacie dorosłe nie zjadają pokar-
mu, ponieważ pozyskują energię z rezerw tłuszczowych i biał-
kowych, które zgromadziły w stadium larwalnym, postaci do-
rosłe potrzebują jedynie wody, należy jednak pamiętać że wo-
dę trzeba dostarczać przez spryskiwanie (ponieważ w stojącej 
wodzie owady mogą się topić). Larwy muchy czarnej żywią się 
głównie odpadami o bardzo szerokim spektrum zahaczającym 
nawet o odchody, czy obornik, warto jednak pamiętać , że sto-
sowana pasza w żywieniu owadów powinna być zgodna z lite-
rą prawa, czyli powinna spełniać wszystkie warunki dotyczące 
higieny pasz i bezpieczeństwa zwierząt. Konieczne jest aby po-
karm stwarzał porowatą strukturę, należy unikać materiałów 
pylistych gdyż mogą zatkać tchawki owadów, wilgotność pa-
szy powinna wynosić min. 75%. Literatura wskazuje, że 10000 
larw może przetworzyć 15 kg mokrego pokarmu w ciągu 12 dni. 

Organizacja hodowli krok po kroku wg Ismeny Kordylew-
skiej i Remigiusza Głęckiego pod przewodnictwem meryto-
rycznym prof. Tadeusza Bakuły:
1. Należy przygotować skrzynki godowe, owady należy wpro-

wadzić do czystej klatki, w której znajdą się np. wytłaczan-
ki do jaj (miejsca w których samice będą mogły złożyć ja-
ja), w miejscu tym należy umieścić np. martwe czarne mu-
chy (jako atraktant wabiący samice w miejsce składania jaj). 
Woda powinna być dostarczona przez namoczona tkaninę 
lub hodowla powinna być zraszana;

2. Po 6-7 dniach użytkowania skrzynkę godową należy zde-
montować. Samice nie przeżywają dłużej niż tydzień. Część 
martwych owadów należy zachować do kolejnego cyklu roz-
rodczego. Na tym etapie pozyskuje się jaja owadów. Po ze-
braniu jaj klatkę godową trzeba dokładnie umyć, po myciu 
należy ją wysuszyć (wszystkie czynności są istotne w ce-
lu zachowania bezpieczeństwa mikrobiologicznego). Jeżeli 
wykorzystywane są siatki można je wyprać w pralce a na-
stępnie wysuszyć. Pozostałe resztki biologiczne można wy-
korzystać jako nawóz biologiczny;

3. Jaja należy wyjąć z wyczuciem, np. przy użyciu szpatułki. 
Następnie należy je umieścić nad pokarmem (pamiętać trze-
ba o porowatości pokarmu, można wykorzystać gałęzie). Gdy 
z jaj wyklują się larwy odczekuje się 5 dni;

4. Na nowo należy ustawić klatki godowe, w których umiesz-
cza się poczwarki. Owady można umieścić na trocinach lub 
sianie. Po przepoczwarzeniu poczwarek w postaci dorosłe 
należy postępować jak w punkcie 1;

5. Przygotowanie 5-dniowych larw do tuczu. Aby oddzielić lar-
wy od paszy należy wykorzystać sita (rozmiar oczek 1 mm). 
Na tym etapie można już wybrać larwy, które zostaną prze-
znaczone do stada podstawowego. Larwy następnie doda-
jemy do materiału biologicznego/paszy, którą chcemy prze-
tworzyć;

6. Utrzymanie larw uzupełniających stado podstawowe. Pozy-
skane larwy z punktu 5 trzeba dodać do wysokowartościo-
wej paszy. Należy je utrzymywać w takich warunkach ok. 
2,5 tygodnia aż do pojawienia się prepoczwarek. Do każdej 
klatki godowej, w zależności od jej rozmiarów powinno się 
przeznaczyć od 400-800 owadów;

7. Przygotowanie paszy. Produkty wykorzystywane do skar-
miania owadów należy tak przetworzyć aby substancje od-
żywcze były łatwo dostępne. Można do tego celu wykorzy-
stać rozdrabniarkę, młynek wałowy, czy w przypadku ma-
łej hodowli nawet blender kuchenny;

8. Przygotowanie części produkcyjnej. Należy ją przygotować 
z 5-dniowych larw. W piątym i ósmym dniu trzeba uzupeł-
nić pokarm owadom;

9. Zbiór larw i prepoczwarek wykonuje się po 12-18 dniach. 
Larwy można pozyskać przy użyciu sit, natomiast prepo-
czwarki zbiera się z miejsca ich gromadzenia;

10. Po zebraniu owady można poddawać dalszej obróbce, 
lub przeznaczyć do skarmiania zwierząt. Warto przepro-
wadzić sanityzację przy użyciu wrzątku. Jest to również 
metoda pozwalająca na szybkie i skuteczne uśmiercenie 
owadów. Wystarczy zanurzyć owady w gotującej się wo-
dzie na około minutę. Dalsza obróbka zależy od potrzeb 
hodowcy. Owady możemy wysuszyć lub zamrozić. Dal-
sze etapy mogą obejmować mielenie, granulowanie, eks-
trakcję oleju;

11. Zagospodarowanie pozostałości po hodowli. Można je prze-
znaczyć do kompostowania lub jako substrat do produkcji 
biogazu. W przypadku suchych pozostałości powinny one 
najpierw przejść proces dojrzewania, zanim zostaną wyko-
rzystane jako nawóz.

Pisząc o hodowli muchy czarnej jako pomyśle na biznes na-
leży zwrócić uwagę na czynniki wpływające na opłacalność 
produkcji. Otóż w przypadku małych, niezautomatyzowanych 
hodowli, podstawowy koszt będzie stanowiła praca człowie-
ka, polegająca na:
n czyszczeniu i przygotowywaniu pojemników do hodowli, 
n obsłudze sit do separacji owadów, 
n obsłudze sprzętu do przygotowywaniu pasz, 
n obsłudze sprzętu do przetwarzania owadów (przenoszeniem 

jaj, zbiorem poczwarek, usuwaniem martwych owadów, kar-
mieniem).

Zgodnie z literaturą założyć należy, że do wytworzenia 1 to-
ny mączki owadziej potrzebnych jest 3 pracowników. Do kosz-
tów hodowli należy doliczyć także koszty urządzeń i energii 
elektrycznej. Jeśli do skarmiania wykorzystamy resztki orga-
niczne (dopuszczone literą prawa) wówczas odejdą koszty pa-
szy. Ostatni koszt stanowić będzie zużycie wody, należy przy-
jąć, że do wytworzenia 1 tony larw potrzebne jest od 15-19 ton 
mokrej paszy o wilgotności 75%. Z 1 tony larw uzyska się 0,5 
tony mączki. Obecnie koszt mączki z czarnej muchy oscyluje 
między 3700 zł/tonę - 13000 zł/tonę. Duży rozrzut jest podyk-
towany dostępnością mączki owadziej na rynku jak i aktualną 
podażą na ten produkt.
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Wychodząc naprze-
ciw potrzebom rol-
ników, doradcy War-
mińsko-Mazurskie-
go Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego re-
alizują szereg szko-
leń informacyjnych 

i służą doradztwem. Aby poszerzyć wie-
dzę w poszukiwaniu rozwiązań dla wła-
snego gospodarstwa warto zainteresować 
się szkoleniami organizowanymi przez 
WMODR w każdej gminie województwa. 

Zasady dopłat bezpośrednich w 2023 
wiążą się ze wzmocnioną warunkowo-
ścią. W związku z tym grunty muszą być 
utrzymane w dobrej kulturze rolnej zgod-
nej z ochroną środowiska. Obowiązkowy 
element płatności bezpośrednich kładzie 
większy nacisk na kwestie środowisko-
we i klimatyczne i jest połączeniem wy-
mogów zazielenienia i zasady wzajemnej 
zgodności (w skład której wchodzą normy 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska – normy GAEC i podstawowe 
wymogi w zakresie zarządzania – wymo-
gi SMR). Zestaw praktyk w ramach norm 
obejmuje trzy obszary działania takie jak:
n klimat i środowisko,
n zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt 

i zdrowie roślin,
n dobrostan zwierząt.

Zasady dopłat bezpośrednich w 2023 r. 
będą skupiać się wokół spełnienia norm 
GAEC i do nich należy się bezwzględ-
nie zastosować, starając się o podstawo-
we wsparcie dochodu, które zastąpi jed-
nolitą płatność obszarową. Podstawowe 
wsparcie będzie uzupełnione o płatność 
redystrybucyjną, która będzie przysługi-
wać od 1 do 30 ha dla gospodarstw po-
siadających maksymalnie 300 ha.

Utrzymana również zostanie płat-
ność dla młodych rolników i będzie ona 
przysługiwała młodym rolnikom posia-
dającym wykształcenie na poziomie po-
nadpodstawowym lub 3-letni staż pracy 
w rolnictwie, bez limitu powierzchniowe-
go na gospodarstwo (dotychczas obowią-
zywał limit 50 ha), pozostałe warunki po-
zostają bez zmian. 

Tak jak w roku ubiegłym będzie też 
uzupełniająca płatność podstawowa, któ-
ra będzie przysługiwać do roślin uprawia-
nych w plonie głównym: zbóż, oleistych 
(rzepak, rzepik, słonecznik, soja), wyso-
kobiałkowych (bób, bobik, łubin słodki 
i groch pastewny), traw na trwałych użyt-
kach zielonych z przeznaczeniem na susz 
paszowy oraz mieszanek roślin motylko-
watych drobnonasiennych z trawami na 
gruntach rolnych innych niż trwałe użyt-
ki zielone. W ramach płatności UPP nie 
będzie obowiązywał limit powierzchni. 

Utrzymane zostanie wsparcie docho-
du związanego z produkcją (tzw. płatno-
ści związane) i będzie dotyczyło tak jak 
w ubiegłym roku 13 sektorów. 

Płatność do bydła będzie przysługiwała 
maksymalnie do 20 szt. zwierząt w wie-
ku nieprzekraczającym 24 miesięcy już 
od 1 szt. Uwzględnione zostanie regional-
ne zróżnicowanie struktury gospodarstw 
i w województwach, w których średnia 
wielkość gruntów rolnych jest niższa od 
średniej krajowej, rolnicy będą mogli ubie-
gać się o płatność do młodego bydła lub 
krów, posiadając tylko 1 sztukę takich 
zwierząt. Natomiast w przypadku pozo-
stałych województw – co najmniej 3 sztu-
ki. Płatność do krów będzie przysługiwa-
ła maksymalnie do 20 szt. i zakwalifiku-
ją się do niej krowy już od 1 szt. w wie-
ku ponad 24 miesiące. Ponadto pozosta-
nie wsparcie do produkcji owiec, kóz, ro-
ślin strączkowych na ziarno, roślin pa-
stewnych, chmielu, buraków cukrowych, 
ziemniaków skrobiowych, pomidorów, 
truskawek, lnu i konopi włóknistych. 

Nie będzie płatności do zazielenienia. 
Płatność tę zastąpi płatność za stosowanie 
ekoschematów. Stosowanie ekoschema-
tów będzie dla rolnika dobrowolne, ale 
aby otrzymać dopłaty na wyższym pozio-
mie trzeba będzie zobowiązać się do ich 
realizacji w swoim gospodarstwie. W ra-
mach ekoschematów będzie też realizo-
wane wsparcie dla dobrostanu zwierząt. 
Jest to nowy rodzaj płatności bezpośred-
nich za realizację praktyk korzystnych dla 
środowiska, klimatu i dobrostanu zwie-
rząt, które wykraczają ponad podstawo-

we wymogi określone w warunkowości. 
Ekoschematy realizują wszystkie cele śro-
dowiskowe i klimatyczne WPR dotyczą-
ce łagodzenia zmiany klimatu i przysto-
sowywania się do niej, wspierania zrów-
noważonego rozwoju i ochrony zasobów 
naturalnych, takich jak woda, gleba i po-
wietrze oraz ochrony bioróżnorodności. 

Rolnik będzie mógł wybrać jeden z 6 
dostępnych ekoschematów lub połączyć 
kilka najbardziej odpowiadających struk-
turze produkcji w swoim gospodarstwie. 

Dostępne ekoschematy to: 
1. Obszary z miododajnymi; 
2. Rolnictwo węglowe z praktykami:

– ekstensywne użytkowanie trwałych 
użytków zielonych z obsadą zwierząt,

– międzyplony ozime/wsiewki śród-
plonowe,

– opracowanie i przestrzeganie planu 
nawożenia – wariant podstawowy,

– opracowanie i przestrzeganie planu 
nawożenia – wariant z wapnowaniem,

– zróżnicowana struktura upraw,
– wymieszanie obornika na gruntach 

ornych w ciągu 12 godzin od apli-
kacji,

– stosowanie płynnych nawozów na-
turalnych innymi metodami niż 
rozbryzgowo,

– uproszczone systemy upraw,
– wymieszanie słomy z glebą,

3. Prowadzenie produkcji roślinnej w sys-
temie Integrowanej Produkcji Roślin

4. Biologiczna ochrona upraw
5. Retencjonowanie wody
6. Dobrostan zwierząt

Jeśli rolnik nie zdecyduje się na wy-
bór ekoschematu rezygnując tym samym 
z części dopłat jakie mógłby uzyskać, musi 
pamiętać o wymaganiach narzucanych re-
gułami Wspólnej Polityki Rolnej. Podsu-
mowując, aby uzyskać podstawowe dopła-
ty, trzeba spełnić wszystkie wymogi wa-
runkowości, czyli normy GAEC. Zasady 
dopłat bezpośrednich w 2023 wymaga-
ją od rolników dużej uwagi w prowadze-
niu prac w gospodarstwie. Niestety prze-
kroczenie lub złamanie zapisów którejkol-
wiek z norm będzie skutkować zmniej-
szeniem dopłat bezpośrednich w 2023 r.

Zasady płatności 2023
Kampania wnioskowa 2023 wprowadza zmiany w zasadach przyznawania płatności. Zmiany wynikają z reformy 
Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 i nakładają na rolników nowe obowiązki, które w przypadku niespełnienia będą 
skutkować karami.

mgr inż. Renata Gazda 
Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
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Kalkulacje rolnicze (luty 2023)
W tym miesiącu Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym sporządził kalkulacje 
dochodu dochodu bezpośredniego z 1 hektara grochu.

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

Kalkulacja dochodu bezpośredniego z 1 ha GROCHU

Wyszczególnienie J.m. Cena

Poziom intensywności
Niski Średni Wysoki

Ilość Wartość 
(zł) Ilość Wartość 

(zł) Ilość Wartość 
(zł)

Wartość produkcji   
Groch (nasiona) dt 164,24 20,00 3 284,80 30,00 4 927,20 40,00 6 569,60
Plon uboczny dt        
Jednolita Płatność Obszarowa ha 518,01 1,00 518,01 1,00 518,01 1,00 518,01
Płatność za zazielenienie ha 347,66   1,00 347,66 1,00 347,66
Płatność cukrowa         
Płatność do roślin strączkowych na ziarno ha 673,50 1,00 673,50 1,00 673,50 1,00 673,50
Płatność dodatkowa ha  1,00  1,00  1,00  

Wartość produkcji ogółem   4 476,31 6 466,37 8 108,77
Materiał siewny 

Własny         
Z zakupu dt 250,00 2,00 500,00 2,50 625,00 2,50 625,00

Razem materiał siewny   500,00 625,00 625,00
Nawozy (w czystym składniku)     

Azot (N) kg 13,43 20,00 268,60 20,00 268,60 20,00 268,60
Fosfor (P2O5) kg 7,89 25,00 197,25 30,00 236,70 40,00 315,60
Potas (K2O) kg 2,78 60,00 166,80 70,00 194,60 90,00 250,20
Obornik t        
Wapno nawozowe (1/4 dawki) kg 0,15 750,00 112,50 750,00 112,50 750,00 112,50
Inne kg       

Razem nawozy    745,15 812,40 946,90
Środki ochrony roślin     

– Zaprawy nasienne:         
Maxim 025 FS l 96,25 0,70 67,38 0,88 84,22 0,88 84,22
– Chwastobójcze         
Fusilade Forte 150 EC l 103,25 3,00 309,75 3,00 309,75 3,00 309,75
– Grzybobójcze         
Amistar 250 SC l 161,20 0,80 128,96 0,80 128,96 0,80 128,96
– Owadobójcze         
Sekil 20 P l 64,70 0,70 45,29 0,70 45,29 0,70 45,29
– Inne         
Nitragina opak. 68,77 1,00 68,77 1,00 68,77 1,00 68,77

Razem środki ochrony roślin  620,15 636,99 636,99
Koszty bezpośrednie   1 865,30 2 074,39 2 208,89
Nadwyżka bezpośrednia   2 611,02 4 391,98 5 899,88
Praca maszyn własnych         

Bronowanie h 102,27 0,50 51,14 0,50 51,14 0,50 51,14
Siew nawozów PK h 77,18 0,50 38,59 0,50 38,59 0,50 38,59
Orka zimowa h 82,00 2,00 164,00 2,00 164,00 2,00 164,00
Orka siewna h 58,09       
Uprawa przedsiewna h 61,91 0,70 43,33 0,70 43,33 0,70 43,33
Siew nasion h 86,22 1,20 103,46 1,20 103,46 1,20 103,46
Oprysk h 80,00       
Nawożenie pogłówne N h 55,60 0,60 33,36 0,60 33,36 0,60 33,36
Transport ziarna h 57,53 0,50 28,77 0,50 28,77 0,50 28,77
Suszene ziarna h 155,10       
Załadunek słomy h 58,56       
Transport słomy h 57,23       

Razem praca maszyn własnych   462,65 462,65 462,65
Usługi z zewnątrz

Zbiór kombajnem h 396,43 1,20 475,72 1,20 475,72 1,20 475,72
Prasowanie słomy h 94,54       

Razem koszty usług   462,65 462,65 462,65
Podatki i ubezpieczenia  185,00 1,00 185,00 1,00 185,00 1,00 185,00
Inne  5,0%  140,18  150,64  157,36

Razem koszty inne 325,18 335,64 342,36
Koszty pośrednie 1 263,55 1 274,00 1 280,73
Koszty całkowite 3 128,84 3 348,39 3 489,62
Wskaźnik opłacalność produkcji
(z uwzględnieniem wartości dopłat bezpośrednich) % 43,07 93,12 132,37 
Wskaźnik opłacalność produkcji
(bez uwzględnienia wartości dopłat bezpośrednich) % 4,98 47,15 88,26 
Dochód rolniczy (z dopłatami) 1 347,47 3 117,98 4 619,15 
Dochód rolniczy (bez dopłat) 155,96 1 578,81 3 079,98 
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Olsztyn-Pieczewo – najwyższy obiekt
na Warmii i Mazurach, drugi w PolsceCC
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mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

W Olsztynie, na osiedlu Piecze-
wo, tuż koło byłego poligonu woj-
skowego góruje obiekt wysokości 
356,5 metra. Najwyższy maszt ra-
diowo-telewizyjny na Warmii i Ma-
zurach, a drugi w Polsce. Wyższy 
od niego o 2 metry jest tylko maszt 
w Katowicach-Mysłowicach. Do 

użytku został oddany 14 lipca 1969 roku. Waży 260 
ton. Olsztynianie zapewne znają tę konstrukcję. Po-
zostali mieszkańcy Warmii i Mazur, po przeczytaniu, 
być może zechcą spojrzeć w górę, aby swoim okiem 
zmierzyć ten obiekt.

Maszt jest znakiem roz-
poznawczym Olsztyna – 
pierwszą rzeczą, którą zo-
baczymy zbliżając się do 
miasta. Kiedyś był najwyż-
szym obiektem budowla-
nym w Polsce. Z powsta-
niem masztu wiąże się już 
ponad pięćdziesięciolet-
nia historia. W 1957 roku 
powstał Społeczny Komi-
tet Budowy Stacji Telewi-
zyjnej w Olsztynie. W 1960 
roku pojawił się 80 metro-
wy maszt z demontażu 
w Krakowie. Uruchomio-

no pierwszą emisję. Odbiór możliwy był w promieniu 70-
80 kilometrów. Budowa nowego, wyższego masztu roz-
poczęła się później. W roku 1967 w tym miejscu przygo-
towano podstawę – fundament. Konstrukcję wznoszono 
stopniowo dodając kolejne elementy. Początkowo kon-
strukcja miała wysokość 330 m. Kilka lat później dodano 
anteny. Budowla osiągnęła wysokość 365,5 metra. Kon-
strukcja stoi na stalowym stożku, opartym na drugim od-
wróconym. Podtrzymywana jest przez 15 ułożonych na 5 
piętrach odciągów wykonanych ze stalowych lin o średni-
cy 5 cm. Na różnych wysokościach zamontowano nadaj-
niki telewizyjne i radiowe.

Całość podzielono na 3 odcinki. Najdłuższy, ciągnący 
się od ziemi do 4 piętra, jest kratownicą o przekroju trój-
kąta równobocznego. Kolejna kratownica znajduje się po-
między dwoma najwyższymi piętrami odciągów i w prze-
kroju jest kwadratowa. Ostatnia, umieszczona na szczy-
cie, to kompozytowa rura, wzmocniona stalowym stela-
żem. To do nich przymocowano nadajniki.

Budowla w Pieczewie, 
w odróżnieniu od innych 
w kraju, nie posiada przy 
podstawie linii transmisyj-
nej i ceramicznych izola-
torów, ponieważ nie two-
rzy samej w sobie anteny 
nadawczej. Jest jedynie 
stelażem do przymoco-
wania nadajników, głów-
nie telewizyjnych i radio-
wych. Maszt jest ogrodzo-
ny i strzeżony. Do niedaw-
na nie można było blisko 
podchodzić do obiektu, 
gdyż był to teren wojsko-

wy. Obecnie można podejść aż do ogrodzenia, robić zdję-
cia i zmierzyć się z wysokością. Do miejsca z konstrukcją 
można dojechać kilkoma drogami, ale najlepiej od strony 
ulicy Pstrowskiego. Ulica, na której zlokalizowano maszt 
nosi nazwę Masztowa.

Źródła:
-	www.wikipedia.pl;
-	www.olsztyn.com;	www.budowle.pl;
-	www.mojemazury.pl
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Lokalne Grupy Działania funkcjonujące na 
obszarach wiejskich województwa warmiń-
sko-mazurskiego odgrywają znaczącą rolę 
w stymulowaniu wielofunkcyjności obsza-
rów wiejskich. LGD same jako instytucje two-
rzą miejsca pracy, prowadząc swoje dodat-
kowe działalności, np. spółdzielnie socjalne, 
działalności gospodarcze czy placówki edu-

kacyjne. W zależności od terenu objętego działaniem i od specyfi-
ki gmin i powiatów, na których dana grupa działa, LGD prężnie 
rozwijają dodatkowe swoje funkcje, jako liderzy na danym obsza-
rze. Przykładem takiego LGD jest Warmiński Zakątek z Dobre-
go Miasta, który od 2019 r. prowadzi żłobek: Klub Dziecięcy EKO 
MALUCH, założony dzięki pozyskanym środkom finansowym na 
mocy zawartej umowy w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 
2014-2020. Żłobek zatrudnia 14 pracowników, w tym 2 osoby nie-
pełnosprawne i 7 osób pozostających wcześniej bez zatrudnienia 
(bezrobotnych lub biernych zawodowo), które otrzymały jeszcze 
dodatkowo w ramach projektu kompleksowe wsparcie zawodowe. 

Kolejnym dobrym przykładem dodatkowo prowadzonej dzia-
łalności przez LGD, w której pracę znalazło kilka osób jest LGD 
Mazurskie Morze. W ramach projektu współfinansowanego 
z PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybackiego i Nadbrzeż-
nych Obszarów Rybackich 2007-2013 powstało w Orzyszu Cen-
trum Aktywizacji i Współpracy. Pełni ono ważną rolę edukacyj-
no-szkoleniową i konferencyjną. Centrum jest ważnym miejscem 
integracji społeczności lokalnej, oraz wsparcia przedsiębiorczo-
ści i organizacji pozarządowych. Przy centrum działa niedaw-
no otwarty nowoczesny, mały kemping dedykowany turystom 
zmotoryzowanym. Tam również zatrudniono osoby do obsłu-
gi kempingu, który powstał dzięki dofinansowaniu ze środków 
RPO Warmia i Mazury 2014-2020.

Lokalne Grupy Działania wpisały się na stałe w społeczny 
rozwój obszarów wiejskich i wspieranie i tworzenie miejsc pra-
cy. Interwencja LEADER w planie strategicznym WPR znajduje 
się w obszarze tematycznym „żywotne obszary wiejskie”. No-
wa perspektywa finansowa, przez przypisanie grupom narzędzi 
wspierania rozwoju, uczyniła z nich podmioty o ważnej lokal-
nie sile decyzyjnej. Tym samym okres programowania w który 
obecnie wchodzimy, powinien upłynąć pod hasłem oddolnego 
zarządzania rozwojem. 

O możliwościach wsparcia finansowego działalności poza-
rolniczej w nowej perspektywie finansowania 2023-2027 z LGD 
i nie tylko będzie można dowiedzieć się podczas seminarium 
pn.: „Nowe możliwości wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich na lata 2023-2027”, organizowanego w dniu 
21 marca br. Omawiane będą dobre praktyki oraz nowe wyzwa-
nia i możliwości wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiej-
skich w latach 2023-2027 w ramach interwencji LEADER/Roz-
wój Lokalny Kierowany przez Społeczność, w tym:
n mała przedsiębiorczość: agroturystyka, gospodarstwa opie-

kuńcze, zagrody edukacyjne,
n rynek lokalny, krótkie łańcuchy dostaw,
n ekonomia społeczna na wsi,
n rozwój usług społecznych na obszarach wiejskich i ich moż-

liwości wsparcia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium, które bę-
dzie zorganizowane w formie hybrydowej, co pozwoli wziąć 
udział większej liczbie zainteresowanych.

Źródło:
- http://warminskizakatek.com.pl/;
- http://ekomazurymariny.pl/aktualnosci

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza do udziału w seminarium

„Nowe możliwości wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich na lata 2023-2027”

21 marca 2023 r., godz. 10:00
siedziba WMODR, Olsztyn, ul. Jagiellońska 91

Organizator: Agnieszka Stajszczak, tel. 665 830 954, e-mail: a.stajszczak@w-modr.pl

Rola lokalnych grup działania w kreowaniu
przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy
Powstanie LGD jest konsekwencją realizacji podejścia Leader. Jest to jedna z metod rozwoju obszarów wiejskich, zwią-
zana wprost ze Wspólną Polityką Rolną oraz częściowo z polityką regionalną. Metoda Leader towarzyszy nam od mo-
mentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Lokalne grupy działania powstały po to, by wdrażać lokalną strategię 
rozwoju na obszarze ich funkcjonowania, co w rezultacie doprowadza do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

mgr Agnieszka Stajszczak 
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Inteligentne wsie to 
obszary i społecz-
ności wiejskie, które 
wykorzystują swo-
je istniejące moc-
ne strony i zasoby, 
a także nowe moż-
liwości, aby osiągać 

wartość dodaną, i w ramach których no-
we sieci ulepszane są dzięki cyfrowym 
technologiom komunikacyjnym, innowa-
cjom i lepszemu wykorzystaniu wiedzy 
na rzecz mieszkańców.

Kluczowe znaczenie w inteligentnych 
wsiach mają ludzie – mieszkańcy wsi, któ-
rzy podejmują inicjatywę w celu znale-
zienia praktycznych rozwiązań, zarówno 
w kwestii poważnych wyzwań, którym 
muszą sprostać, jak i wykorzystywaniu 
atrakcyjnych możliwości prowadzących 
do transformacji obszarów wiejskich.

Definiowanie inteligentnych wiosek 
skupia się wokół pewnych cech i po-
staw społeczności wiejskich, w tym:
n stosowania technologii cyfrowych 

wtedy, kiedy ich użycie przybliża do 
realizacji założonych celów, a nie ze 
względu na modę. Technologie te są 
jednymi z dostępnych narzędzi;

n myślenia wykraczającego poza granice 
wsi. Niektóre inicjatywy mają miejsce 
na poziomie lokalnym, lecz wiele do-
tyczy okolicznych terenów wiejskich, 
grup wsi, małych miejscowości i po-
wiązań z miastami;

n budowania nowych form współpracy 
i wspólnot interesów: rolników i in-
nych podmiotów na obszarach wiej-
skich, samorządy, sektor prywatny 
i społeczeństwo, w ramach podejścia 
oddolnego i odgórnego;

n myślenia samodzielnego. Nie istnieje 
standardowy model inteligentnej wsi 
ani standardowe rozwiązanie. Kluczo-
we znaczenie mają społeczności lokal-
ne wykorzystujące miejscowe zasoby, 
korzystające z najlepszej dostępnej wie-
dzy i podejmujące inicjatywę w kształ-
towaniu otaczającej je rzeczywistości.

Pięć czynników napędzających po-
wstawanie inteligentnych wsi: 
n reakcja na wyludnienie i zmiany de-

mograficzne;
n znalezienie lokalnych rozwiązań w sy-

tuacji cięcia wydatków publicznych 
i centralizacji usług publicznych;

n wykorzystanie powiązań z małymi 
miejscowościami i dużymi miastami; 

n maksymalne zwiększenie roli obsza-
rów wiejskich w przejściu na nisko-
emisyjną gospodarkę o obiegu za-
mkniętym; 

n wspieranie transformacji cyfrowej ob-
szarów wiejskich.

GRUPA TEMATYCZNA ENRD
DS. INTELIGENTNYCH WSI

Koncepcja inteligentnych wsi została 
sformułowana w ramach „Działania na 
rzecz inteligentnych wsi” w 2017 r. przez 
Komisję Europejską, z inicjatywy Parla-
mentu Europejskiego. Wówczas Punkt 
Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) 
uruchomił swoją Grupę Tematyczną ds. 
inteligentnych wiosek w celu ułatwienia 
dyskusji między zainteresowanymi stro-
nami na temat nowej koncepcji. 

Jednym z pierwszych podjętych dzia-
łań, było przeprowadzenie analizy zakre-
su, w której zwrócono uwagę na fakt, że 
wiele obszarów wiejskich tkwi w „błęd-
nym kole upadku” ze względu na dwie 
wzajemnie wzmacniające się tendencje: 
n brak pracy i zrównoważonej działal-

ności gospodarczej; 
n niewystarczający i zmniejszający się 

zakres usług. 

W związku z tym, grupa tematyczna 
skoncentrowała swoją działalność na inno-
wacjach społecznych i cyfrowych w dzie-
dzinie usług na obszarach wiejskich.

W latach 2018-2019 Komisja Europej-
ska uruchomiła projekt pilotażowy do-
tyczący Inteligentnych wiosek ekolo-
giczno-społecznych, którego celem by-
ło stworzenie kompleksowej definicji in-
teligentnych wiosek, a także identyfika-

cji dobrych praktyk i studiów przypad-
ku. Opracowana w ramach projektu pi-
lotażowego definicja mówi, że:

„Inteligentne wioski to społeczności na ob-
szarach wiejskich, które opracowują inteligent-
ne rozwiązania, aby poradzić sobie z wyzwa-
niami w ich lokalnym kontekście. Wykorzystu-
ją one istniejące lokalne mocne strony i możli-
wości, aby zaangażować się w proces zrówno-
ważonego rozwoju swojego terytorium. Pole-
gają na podejściu partycypacyjnym przy opra-
cowywaniu i wdrażaniu strategii mających 
na celu poprawę warunków ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych, w szczególno-
ści poprzez promowanie innowacji i wykorzy-
stanie rozwiązań oferowanych przez technolo-
gie cyfrowe. Inteligentne wioski korzystają ze 
współpracy i porozumień z innymi społeczno-
ściami i podmiotami na obszarach wiejskich 
i miejskich. Inicjowanie i wdrażanie strategii 
Inteligentnych wiosek może opierać się na ist-
niejących inicjatywach i może być finansowane 
z różnych źródeł publicznych i prywatnych”. 

Swoją definicję, dostosowaną do kon-
tekstu krajowego, może mieć każde pań-
stwo członkowskie.

Czynniki sprzyjające wprowadza-
niu idei „smart village” w życie, które 
ENRD wymienia, to:
n dostęp do wiedzy, w tym w lokalnych 

i ponadlokalnych centrach (ang. hub) 
oraz poprzez pośredników („broke-
rów informacji”),

n wspieranie procesu wprowadzania 
zmian i współpracy mieszkańców 
przez odpowiednio przygotowane 
osoby (facylitację),

Smart Villages, czyli inteligentne wsie
W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wzmacniana będzie m.in. struktura 
społeczno-ekonomiczna obszarów wiejskich. Wdrażanie koncepcji smart villages (inteligentne wioski), ma na celu 
wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in.: poprawę jakości życia, ograniczenie depopu-
lacji, podniesienie jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowanie środowiska lokalnego.

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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n współpracę i partnerstwo na rzecz in-
nowacji,

n włączanie w działania różnych sekto-
rów, instytucji, organizacji i ludzi,

n elastyczność w finansowaniu i łącze-
nie różnych źródeł finansowania.

Jako wyzwania wymienia depopula-
cję i problemy ekonomiczne niektórych 
obszarów wiejskich, brak kompetencji 
i wiedzy oraz luki w systemach przeka-
zywania informacji, a także, w różnym 
stopniu dotykające różne obszary wiej-
skie, ograniczenia w dostępie do szero-
kopasmowego internetu, innej infrastruk-
tury i publicznej komunikacji.

Koncepcja smart villages ma inspiro-
wać do zmian i znajdowania konkret-

nych sposobów na zrównoważony roz-
wój wsi. Jednym z najważniejszych zało-
żeń inteligentnych wsi jest podejmowa-
nie przedsięwzięć w odpowiedzi na po-
trzeby członków społeczności i z ich ini-
cjatywy. Przedsięwzięcia zgodne z ideą 
smart villages powinny wykorzystywać 
innowacje społeczne i technologiczne, 
poprawiając jakość życia całej społecz-
ności. Powinny jednocześnie pozwalać 
na zmniejszenie kosztów (zarówno fi-
nansowych, jak i obciążenia ludzi i śro-
dowiska) poprzez mądre wykorzystanie 
zasobów i infrastruktury. Mogą doty-
czyć wszelkich aspektów życia społecz-
ności, m.in. transportu, wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, edukacji 
i podnoszenia świadomości mieszkań-

ców, ochrony zdrowia i opieki nad oso-
bami niesamodzielnymi, przedsiębior-
czości, pracy i źródeł utrzymania, pro-
dukcji żywności, estetyki i wykorzy-
stania przestrzeni, zarządzania. Osta-
tecznie jednak rozwój inteligentnych 
wsi powinien być całościowy i doty-
czyć wszystkich sfer życia wspólnych 
dla mieszkańców.

Źródła:
- Inteligentne wsie, rewitalizacja usług na ob-
szarach wiejskich, Przegląd obszarów wiej-
skich UE, 2018, Nr 26

- Poradnik, jak stworzyć inteligentną wioskę 
(www.smartrural21.eu/wp-content/uploads/
Guide_PL.pdf)

- https://ksow.pl/idee/smart-villages
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Interwencja „Rozwój współpracy w ramach 
łańcucha wartości (dotacja) w gospodar-
stwie” przewiduje pomoc na inwestycje 
materialne i niematerialne dotyczące prze-
twarzania lub sprzedaży/zbywania pro-
duktów rolnych oraz wytwarzania produk-
tów nierolnych, z wyłączeniem produktów 
rybołówstwa i akwakultury, związane z:

n zakładaniem lub prowadzeniem działalności w zakresie prze-
twarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych 
w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD);

n zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, 
w tym MOL, w zakresie przetwarzania produktów rolnych 
i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych i nierolnych;

n przetwarzaniem odpadów żywności na biokomponenty dla 
sektora nieżywnościowego lub przetwarzaniem produktów 
ubocznych powstałych przy wytwarzaniu produktów rol-
nych i nierolnych. 

Beneficjent – rolnik, małżonek rolnika, który:
n deklaruje założenie i prowadzenie działalności w zakresie 

objętym operacją w ramach rolniczego handlu detalicznego 
(RHD) – przez 5 lat od wypłaty pomocy,

n wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wynosić 25 tys. 
euro i powyżej lub operacja realizowana jest w gospodarstwie 
beneficjenta interwencji „Premie dla młodych rolników”,

n przetwarza produkty rolne i w wyniku tego procesu wytwa-
rza oraz zbywa przetworzone produkty rolne i nierolne, z wy-
łączeniem produktów rybołówstwa i akwakultury.

Beneficjent – rolnik, domownik, małżonek rolnika, który:
n deklaruje założenie i prowadzenie działalności gospodarczej/

MOL w zakresie objętym operacją – przez 5 lat od wypłaty 
pomocy,

n przetwarza produkty rolne i w wyniku tego procesu wytwa-
rza oraz sprzedaje przetworzone produkty rolne i nierolne, 
z wyłączeniem produktów rybołówstwa i akwakultury,

n przetwarza odpady żywnościowe i produkty uboczne prze-
twórstwa (rolne i nierolne) na biokomponenty, np. bioproduk-
ty czy biogaz lub produkty dla sektora niespożywczego,

n w przypadku wykorzystywania do przetwarzania produktów 
rolnych spoza własnego gospodarstwa (powyżej 50% całości 
przetwarzanych produktów) – konieczność zawierania długo-
terminowych umów na dostawy z innymi rolnikami lub pod-
miotami posiadającymi status zorganizowanej formy współ-
pracy rolników, co najmniej 3-letnich przez okres co najmniej 
5 lat po zakończeniu realizacji projektu.

Forma wsparcia:
n płatność ryczałtowa wypłacana w dwóch ratach,
n wysokość ryczałtu (maksymalnie 65% kosztów operacji). 

Wysokość wsparcia:
n w odniesieniu do zakładania i prowadzenia RHD oraz zakłada-

nia działalności gospodarczej/MLO w zakresie przetwarzania 
produktów rolnych – ryczałt na jednego beneficjenta w okre-
sie realizacji Programu wynosi w zależności od wielkości ope-
racji: nie więcej niż 30 000 zł lub 60 000 zł lub 120 000 zł. 

Beneficjent – mikroprzedsiębiorca, który:
n deklaruje prowadzenie działalności gospodarczej/MOL w za-

kresie objętym operacją – przez 5 lat od wypłaty pomocy,
n jest właścicielem gospodarstwa rolnego samoistnie lub za-

leżnie oraz wykorzystuje do przetwarzania produkty rolne 
z własnego gospodarstwa (dla co najmniej 50% przetwarza-
nych produktów rolnych),

n przetwarza produkty rolne i w wyniku tego procesu wytwa-
rza oraz sprzedaje przetworzone produkty rolne i nierolne, 
z wyłączeniem produktów rybołówstwa i akwakultury,

n przetwarza odpady żywnościowe i produkty uboczne prze-
twórstwa na biokomponenty, np. bioprodukty czy biogaz, lub 
produkty bardziej przetworzone dla sektora niespożywczego.

Forma wsparcia: refundacja.
Wysokość wsparcia:

n do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji,
n refundacja na jednego beneficjenta w okresie realizacji Pro-

gramu wynosi maksymalnie 500 000 zł,
n min. kwota pomocy na realizację operacji wynosi 10 000 zł. 

Kryteria wyboru operacji mogą dotyczyć w szczególności:
n operacji przyczyniających się do realizacji celów Strategii „Od 

pola do stołu”;
n podmiotów przetwarzających produkty uboczne powstające 

w procesie wytwarzania żywności, odpady żywności oraz 
wytwarzających biogaz i inne biokomponenty;

n operacji posiadających komponent kosztów inwestycyjnych 
dotyczących ochrony środowiska, stanowiących co najmniej 
20% kosztów kwalifikowalnych operacji;

n projektów, w których co najmniej 50% kosztów kwalifikowal-
nych dotyczy inwestycji o charakterze innowacyjnym;

n rolników rozpoczynających działalność przetwórczą: osób 
fizycznych ubezpieczonych w KRUS z mocy ustawy w peł-
nym zakresie; rolników do 40 roku życia; kobiet; gospodarstw, 
w których co najmniej 50% gruntów użytkowanych przez to 
gospodarstwo znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ 
specyficzny strefa II (tylko obszary, w których co najmniej 50% 
powierzchni UR znajduje się powyżej 350 m n.p.m.).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej interwencji po-
znamy w przyszłych dokumentach wykonawczych (rozporządzenie 
lub wytyczne). 

Opracowano na podstawie PS WPR na lata 2023-2027.

Wsparcie finansowe małego przetwórstwa
i rolniczego handlu detalicznego
Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewiduje wsparcie działań inwestycyjnych, których 
celem jest wzmocnienie pozycji rynkowej rolników i mikroprzedsiębiorców w łańcuchu produkcji żywności.

mgr inż. Marta Bieciuk
Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest 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

Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników 
dzięki ograniczeniu roli pośredników

w łańcuchu produkcji wołowiny

Wyjazd studyjny w okolice Minikowa dla rolników zajmujących 
się produkcją bydła opasowego z województwa warmińsko-ma-
zurskiego wraz z konferencją stanowiącą podsumowanie II 
etapu i całej operacji dla 140 osób: 100 rolników – kluczo-
wych uczestników operacji, którzy wezmą udział we 
wcześniejszych wyjazdach studyjnych oraz zaproszo-
nych gości reprezentujących podmioty i instytucje 
zajmujące się szeroko pojętym wsparciem sekto-
ra rolnego w tym przede wszystkim integracją 
oraz sektorem wołowiny: doradców, reprezen-
tantów nauki, samorządu terytorialnego, or-
ganizacji producenckich oraz branżowych, 
szeroko pojętych instytucji wsparcia rolnic-
twa, innych rolników zainteresowanych te-
matem oraz przedstawicieli mediów.

Wyjazd studyjny wraz z konferencją od-
będzie się w dniach od 27 do 30 marca 
2023 roku – wyjazd realizowany będzie 
w dniach od 27 do 29 marca natomiast kon-
ferencja odbędzie się w dniach 29 i 30 marca.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Olsztynie informuje, iż wy-
jazd ma na celu zacieśnienie współpracy i dal-
szy wzrost wzajemnego zaufania w ramach no-
wego modelu biznesowego mającego prowadzić 
do optymalizacji łańcucha produkcji wołowiny, roz-
szerzania procesu integracji i poprawy pozycji konku-
rencyjnej bezpośrednio współpracujących ze sobą rolni-
ków. Konferencja ma na celu wymianę i upowszechnianie 
wiedzy oraz doświadczeń a także dobrych praktyk wypracowa-
nych w ramach operacji.

Operacja realizowana jest przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 
Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu.

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl.
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska
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Beneficjenci

O pomoc może ubiegać się rolnik tj. oso-
ba fizyczna, wspólnicy spółek cywilnych, 
osoba prawna, spółka osobowa prawa 
handlowego, oddział przedsiębiorcy za-
granicznego: 

n który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospo-
darstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadze-
nia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji 
rolnej położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

n w gospodarstwie tym prowadzi w celach zarobkowych 
działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub 
roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność 
ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;

n ma nadany numer identyfikacyjny;
n nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie po-

mocy na podstawie przepisów UE.

Przedmiot dofinansowania

Pomoc może być przyznana na operacje polegające na za-
kupie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z ener-
gii promieniowania słonecznego oraz jej magazynowania, 
a także budowy lub zakupu elementów infrastruktury tech-
nicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego 
i magazynowania tej energii lub zakupie pomp ciepła, jeżeli 
spełnia wymagania określone w Programie, rozporządzeniu 
oraz innych przepisach prawa związanych z realizacją ope-
racji w tym m.in.:
n jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem ra-

cjonalności kosztów;
n zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów poddziałania;
n jeżeli dotyczy zainstalowania urządzeń do wytwarzania 

energii elektrycznej z energii promieniowania słoneczne-
go w gospodarstwie, w tym na budynkach, o ile pokrycie 
dachu na tych budynkach nie jest wykonane z wykorzy-
staniem wyrobów zawierających azbest;

n jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytułowane na 
gruntach rolnych zabudowanych;

n jeżeli będzie realizowana na podstawie projektu instalacji 
urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promie-
niowania słonecznego lub pomp ciepła;

n jeżeli będzie realizowana na gruntach stanowiących wła-
sność lub współwłasność Wnioskodawcy lub będących 
przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy 
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jedno-
stek samorządu terytorialnego zawartej na czas nieozna-
czony albo na okres co najmniej 7 lat liczony od dnia zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy;

n której koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udzia-
łem innych środków publicznych;

n której realizacja nie jest możliwa bez udziału środków pu-
blicznych;

n jeżeli będzie dostosowana do zużycia energii elektrycz-
nej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji urzą-
dzeń, a całkowita moc urządzeń wytwarzających ener-
gię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 (kW), 
przy czym całkowita moc wykorzystana na potrzeby bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się 
w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić 
nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwa-
rzania energii elektrycznej z energii promieniowania sło-
necznego znajdujących się w gospodarstwie.

Kwota dofinansowania

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części po-
niesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymal-
ny poziom pomocy jest zróżnicowany. Standardowo pomoc 
przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowal-
nych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych, 
przy czym w przypadku operacji realizowanej przez „mło-
dego rolnika” wynosi ona 60% kosztów kwalifikowalnych. 
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który 
w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 150 tys. 
zł, na jednego Beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Jest to 
odrębny limit od pomocy udzielanej w typie operacji „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” w obszarach a-d oraz na-
wadniania w gospodarstwie, przeznaczony do wykorzysta-
nia wyłącznie na operacje w obszarze zielona energia w go-
spodarstwie przy czym przy ustalaniu limitu uwzględnia 
się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zre-
alizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji 
niezakończonych.

Pomoc przyznaje się na operację, która będzie realizowa-
na bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowe-
go, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, 
w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji oraz 
złożenie wniosku o płatność końcową (tj. po zrealizowaniu 
całej operacji), powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, zwaną dalej 
„umową”, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Zielona energia w gospodarstwie
Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne kraju w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” 
wyodrębniony został nowy obszar wsparcia, tzw. obszar zielona energia w gospodarstwie umożliwiający realizowanie 
inwestycji polegających na zakupie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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Rozwój małych gospodarstw

Interwencja wspiera małe gospodarstwa 
o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. 
euro, z których rolnik uzyskuje przychód 
ze sprzedaży (nie mniejszy jak 5 tys. zł za 
ostatni rok).

Pomoc przyznaje się na operację zapew-
niającą zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wy-
niku jego restrukturyzacji w obszarze:
n	produkcji rolnej lub produkcji i przygotowania do sprzeda-

ży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie me-
todami innymi niż ekologiczne lub

n	produkcji ekologicznej lub produkcji i przygotowania do 
sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodar-
stwie metodami ekologicznymi, lub

n	rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania żyw-
ności na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw – KŁD 
(RHD, sprzedaży bezpośredniej lub dostaw bezpośrednich).
Zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa może na-

stąpić m.in. poprzez: zmianę profilu produkcji, poprawę jakości pro-
dukcji, zwiększenie wartości dodanej produktu, wprowadzenie nowe-
go produktu na rynek, rozpoczęcie wprowadzania produktu na rynek 
w ramach KŁD. 

Wzrost wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/pro-
dukcji rolnej, musi być co najmniej 30% w stosunku do wartości 
bazowej, ale nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równo-
wartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożo-
no wniosek o przyznanie pomocy.

Kryteria wyboru (punkty) operacji będą dotyczyć:

n produkcji w systemach jakości;
n udziału w zorganizowanych formach współpracy (przedmiot 

operacji powinien mieć związek z zakresem działalności bę-
dącej przedmiotem współpracy);

n położenia gospodarstwa, w którym co najmniej 50% gruntów 
użytkowanych znajduje się na ONW typ górski lub specyficzny;

n udziału w szkoleniach związanych z zakresem operacji prze-
widzianym w biznesplanie;

n preferencji dla kobiet.

Płatność ryczałtowa jest wypłacana w dwóch ratach:

n 120 tys. zł (I rata 96 tys. zł) – gospodarstwa rozpoczynające 
działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek 
w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw oraz gospodarstwa 
prowadzące produkcję ekologiczną.

n	100 tys. zł (I rata 80 tys. zł) – pozostałe gospodarstwa.
n	Intensywność pomocy – do 85% kosztów operacji.

Premie dla młodych rolników

Interwencja ma na celu wsparcie rozpoczęcia i rozwoju dzia-
łalności rolniczej przez młodych rolników, zapewniając im do-
stęp do kapitału niezbędnego w początkowej fazie prowadze-
nia gospodarstwa, w tym w zakresie wytwarzania oraz przy-
gotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów. Ryczałt 
(premia) wynosi 200 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach.
W ramach inwestycji wsparcie dotyczy przede wszystkim:
n	inwestycji budowlanych związanych z budynkami lub bu-

dowlami do wytwarzania produktów rolnych lub przygoto-
wania ich do sprzedaży;

n	zakupu nieruchomości rolnych;
n	zakupu zwierząt gospodarskich;
n	zakupu nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, w tym 

sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Główne warunki przyznania pomocy:

q Rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej w gospodar-
stwie rolnym nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem zło-
żenia wniosku o pomoc;

q W terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, rozpo-
częcie jako kierujący, prowadzenia działalności rolniczej w go-
spodarstwie:
n	o powierzchni użytków rolnych (UR) równej co najmniej kra-

jowej lub wojewódzkiej (dla woj. warmińsko-maz. – 11,32 ha)
n	lub o wielkości ekonomicznej co najmniej 15 000 euro. 

q Powierzchnia UR stanowiących przedmiot własności benefi-
cjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy musi stano-
wić co najmniej 50% wymaganej powierzchni.

q Przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju działalności 
rolniczej w gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania 
produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży.

q Posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub umie-
jętności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej 
w gospodarstwie rolnym lub zadeklarowanie uzupełnienia 
kwalifikacji.

Kryteria wyboru operacji (punkty) będą dotyczyć:

n	posiadanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności,
n	różnicy wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w ca-

łości i na własność, a młodym rolnikiem, 
n	powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie (tytuł prawny),
n	przejmowania przynajmniej jednego gospodarstwa w całości,
n	wielkości ekonomicznej gospodarstwa (tytuł prawny),
n	prowadzenia produkcji zwierzęcej,
n	udziału w systemach jakości,
n	dotychczasowej aktywności zawodowej wnioskodawcy.

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, bardzo ważne jest wsparcie dedy-
kowane na rozwój małych gospodarstw i dla młodych rolników, w szczególności następców. Ważne jest nie tylko 
utrzymanie tej grupy gospodarstw, ale także zwiększenie ich pozycji rynkowej.

mgr inż. Maria Suszko 
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie na rozwój małych gospodarstw
i dla młodych rolników w 2023 roku
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
PROW 2014-2020 do 29 grudnia 2023 roku
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

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

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

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

3 marca – 3 kwietnia 2023
czerwiec 2023

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

31 stycznia – 1 marca 2023

4. Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej
inwazji na Ukrainę (Wsparcie rolników zajmujących się produkcją trzody chlewnej) 18-31 stycznia 2023

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”

28 grudnia 2022
– 24 lutego 2023

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

6. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – premia pielęgnacyjna i premia 
zalesieniowa

15 marca – 15 maja 20237. Działania rolno-środowiskowe – wnioski kontynuowane

8. Rolnictwo ekologiczne – wnioski kontynuowane

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

9. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt 1 – 31 grudnia 2022
maj, listopad 2023

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE I OBSZAROWE W RAMACH PLANU STRATEGICZNEGO DLA WPR OD 2023 ROKU

Płatności bezpośrednie i obszarowe:
n podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (płatność podstawowa);
n uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (płatność redy-

strybucyjna – 1-30 ha);
n uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników;
n płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją (13 sektorów);
n uzupełniająca płatność podstawowa – w szczególności do: zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych
n ekoschematy

15 marca – 15 maja 2023

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

Od 3 marca do 3 kwietnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przyjmuje wnioski o wsparcie na

„Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego”
O dofinansowanie będą się mogli ubiegać rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują 
inwestycję mającą na celu ochronę wód przed azotanami.

O wsparcie nie mogą starać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. sta-
nowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Limit pomocy wynosi do 150 tys. zł (wcześniej 100 tys. zł) na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie 
realizacji PROW 2014-2020. Modyfikacja dotyczy także sposobu rozliczania budowy zbiornika na gnojówkę lub gnojowi-
cę lub płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych (wg stawek jednostkowych). 

Pozostałe inwestycje będą refundowane, jak dotychczas. Dofinansowanie wypłacane będzie w wysokości 50 proc., a w przy-
padku gdy inwestycję prowadzi młody rolnik – 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji: arimr.gov.pl
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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 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w spra-

wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizo-
wanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Dz.U. z 2023 r., poz. 62. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 10 stycznia 2023 r. 

q z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udziela-
nia wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych 
kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Pla-
nu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dz.U. z 2023 r., poz. 
98. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 stycznia 2023 r. 

q z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie dokumentowania działań związanych z integrowaną 
produkcją roślin. Dz.U. z 2023 r., poz. 126. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 1 lutego 2023 r. 

q z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wysokości limitów środków dostępnych w poszczegól-
nych województwach lub latach w ramach określonych dzia-
łań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Dz.U. z 2023 r., poz. 157. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 21 stycznia 2023 r.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. 
z 2023 r., poz. 208.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 2556.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 2569. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy – Prawo wodne. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 
października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwe-
stycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudo-
wą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwe-
stycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 2646

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomo-
ści. Dz.U. z 2022 r., poz. 2553

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23 listopada 2022 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał al-
bo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użyt-
ków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych 
w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2022 r. M.P. 
z 2022 r., poz. 1138.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 
grudnia 2022 r. w sprawie wysokości wykorzystanego kra-
jowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie. M.P. z 2022 r., poz. 1247.

q Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 
grudnia 2022 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską 
zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020. M.P. z 2023 r., poz. 1.

q Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 
z dnia 11 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
programów regionalnych na lata 2021-2027. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 2657. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 grud-
nia 2022 r. 

q Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie średniej krajowej ce-
ny skupu pszenicy w II półroczu 2022 r. M.P. z 2023 r., poz. 
85. Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu 
pszenicy w II półroczu 2022 r. wyniosła 152,17 zł za 1 dt.

q Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźnika zmian 
cen skupu podstawowych produktów rolnych w II pół-
roczu 2022 r. M.P. z 2023 r., poz. 86. Wskaźnik cen skupu 
podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2022 r. 
w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 117,3 (wzrost cen 
o 17,3%).

q Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta 
za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podat-
ku rolnego na rok podatkowy 2023. M.P. z 2022 r., poz. 995. 
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedza-
jących kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynio-
sła 74,05 zł za 1 dt.

q Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzeda-
ży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzy-
skanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 
r. M.P. z 2022 r., poz. 996. Średnia cena sprzedaży drewna, 
obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., wyniosła 
323,18 zł za 1 m3.
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Zbliża się wiosna. Jest to okres zakupu 
m.in. nasion oraz przygotowania podło-
ża pod zasiewy. Jednym z innowacyjnych 
sposobów siewu jest siew w wysokim za-
gonie. Chciałbym zaprezentować naszym 
działkowcom rozwiązanie, które sprawdzi-
ło się w ubiegłym roku, mimo , że w okre-
sie wegetacyjnym mieliśmy do czynienia 

z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, z którymi ro-
śliny w zagonach poradziły sobie nadzwyczaj dobrze. Zanim 
o uprawie, to parę zadań o samym przygotowaniu. Wysoki za-
gon może mieć dowolną długość, szerokość jak i wysokość. Te 
parametry ogrodnik dostosowuje pod „siebie”. Pamiętać jed-
nak należy o samym rozmieszczeniu tych rabatów – wykorzy-
stać maksymalnie teren nasłoneczniony – i aby nasze „budo-
wy” tworzyły całość wizerunkową – estetyczną dla pozosta-
łej części działki. Samo przygotowanie rabatów jest jednora-
zowym wydatkiem, ale jego koszty należy traktować jako in-
westycję wieloletnią. Podwyższone zagony dają możliwość za-
gospodarowania w całości resztek po zbiorach warzyw, opa-
dających liści jako podłoża pod nowy rabat (lub kompostowa-
nia łącznie z wykorzystaniem chociażby resztek kuchennych). 

Jestem zwolennikiem i zachęcam wszystkich zainteresowa-
nych do przygotowania rabatów w całości jesienią – pod zasie-
wy wiosenne. Mamy wówczas czas na staranne przygotowa-
nie podłoża, łącznie z badaniem pH przygotowanego podłoża. 
Jest to również doskonały moment na zasianie poplonu, przez 
co wprowadzamy znaczną ilość zielonej masy traktując to ja-
ko nawóz naturalny.

Siew w rabatach możemy zacząć zdecydowanie wcześniej 
niż w gruncie. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, 
iż podłoże w rabacie szybciej nagrzewa się, a jego temperatu-
ra jest wyższa o 3-5 stopni C od podłoża tradycyjnego. Przy-
śpiesza to zdecydowanie wschody roślin, a w ostateczności – 
również ich zbiór nawet o dwa tygodnie. Jednak sukcesem do-
brego plonu jest zakup i dobór nasion warzyw. Sprzedawcy 
kuszą nas coraz większym wyborem odmian i ładnymi, kolo-
rowymi opakowaniami nasion. Chcę przez to powiedzieć, ku-
pujmy nasiona w sprawdzonych punktach i dobierajmy spraw-
dzone odmiany.

Wysokie lub podwyższone zagony to skrzynie bez dna wypełnione zbilansowanym podłożem służące m.in. upra-
wie warzyw na własne potrzeby. Do ich budowy można zastosować zarówno drewno jak i pozostałe materiały 
budowlane. Uzależnione jest to od  naszego pomysłu, dostępu do materiału, wielkości zagonu jak i powierzchni 
samej działki.

mgr Jerzy Rutkowski 
Główny Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Warto tworzyć wysokie zagony
– wnioski z doświadczeń
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Człowiek ma kontakt z ziołami od zarania dziejów. Istnieje wiele możliwości wykorzystania tych wysokowartościo-
wych roślin. Jednym z nich jest stworzenie domowej apteczki – taniej, ale jakże ekologicznej i drogocennej.

mgr inż. Wojciech Staniszewski 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Lidzbarku Warmińskim

Dary natury – zioła

„Apteczki”, która będzie się składała ze 
zbioru różnych roślin i jednocześnie sku-
tecznych leków wpływających pozytyw-
nie na wiele drobnych dolegliwości oraz 
poważniejszych chorób. Będzie przyjazna 
dla organizmu i powszechnie dostępna na 
łąkach, polach czy w lasach. Spośród ty-
sięcy różnych ziół skupimy się jednak na 

kilku z nich, które powinny znaleźć się w każdym domu jako 
wręcz niezbędnik. Bowiem zioła stanowią źródło cennych mi-
kroelementów i witamin niezbędnych dla naszego organizmu.

Dobór ziół nie jest przypadkowy. Wymienione i scharakte-
ryzowane poniżej zioła wykorzystywane są w różnych dolegli-
wościach, między innymi takich, jak: choroby żołądka, wrzo-
dy, problemy z wątrobą czy pęcherzykiem żółciowym, proble-
my kobiece związane z menstruacją, bolesne miesiączki, ner-
wice, depresje, choroby związane z krążeniem. Na wszystkie 
te dolegliwości znajdziemy leki naturalne spacerując po łą-
kach, lasach i polach.

Istnieje też łatwiejsze rozwiązanie – zawsze można podejść 
do pobliskiego dobrego sklepu zielarskiego i zakupić gotowe, 
ususzone ziele.

W przypadku wystąpienia niespodziewanych przymrozków, 
nasze rabaty możemy przykryć włókniną. Jednym z bardzo pozy-
tywnych rozwiązań rabatu jest to, że nie ma możliwości zalania 

warzyw gwałtownymi ulew-
nymi deszczami, bo przemiesz-
czanie się wody z podłoża ra-
batu jest bardzo szybkie. Nato-
miast w przypadku braku opa-
dów, musimy zadbać o częstsze 
podlewanie – szybsze przesu-
szenie gleby niż w gruncie. Po-
lecam podlewanie roślin „pod 
korzeń” zwłaszcza ogórków 
czy buraków. Związane jest to 
przede wszystkim ze zmini-
malizowaniem ataku chorób 
grzybowych. 

Chcąc pozyskać wysokie 
plony musimy poznać zasady 
prawidłowej uprawy warzyw. 

Warto wiedzieć jakie warzywa lubią swoje sąsiedztwa i jakie 
warto sadzić obok siebie. Uprawa jest efektywna, jeśli odpo-
wiednio je rozlokujemy. Warzywa rosnące obok siebie, oddzia-
łują na siebie wzajemnie – zarówno pozytywnie, jak i negatyw-
nie. Mówimy o uprawie współrzędnej. Uprawa współrzędna to 
nic innego jak uprawianie obok siebie konkretnych gatunków 
warzyw, tak aby wydobyć z tego sąsiedztwa jak najwięcej ko-
rzyści. Uprawa współrzędna warzyw wymaga wieloletniego 
doświadczenia i przede wszystkim dobrego planowania. Sku-
pia się przede wszystkim na oddziaływaniu chemicznym, fi-
zycznym – typ i tempo wzrostu, rodzaj systemu korzeniowe-
go, okres wegetacji i termin dojrzałości zbiorczej – oraz zapo-
trzebowaniu warzyw na składniki pokarmowe.

Warzywa, które lubią swoje sąsiedztwa i warto je siać obok 
siebie – przykłady:
n wczesna marchew – cebula;
n późna marchew – por;
n seler – por;
n marchew – sałata – szczypiorek;
n pomidor – pietruszka;
n sałata – rzodkiewka – kalarepa – seler;
n ogórki – koper;
n kapusta – burak – seler;
n dynia – fasola.

Kilka praktycznych porad, które warto stosować:
n nie siej obok roślin (warzyw) z tej samej grupy i rodziny – 

np. warzyw psiankowatych – pomidora i ziemniaka;
n siej obok siebie warzywa o różnym zasięgu systemu ko-

rzeniowego – pobierające składniki pokarmowe z różnych 
warstw gleby;

n nie siej obok siebie warzyw o wysokich wymaganiach po-
karmowych i wodnych – będą konkurować ze sobą;

n siej rośliny (warzywa) odstraszające szkodniki – np. aksamit-
ka odstrasza mszyce, czosnek – odstrasza większość szkod-
ników. 

Źródło:
- Materiał i zdjęcia autora
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Oto kilka najbardziej znanych ziół w naszym otoczeniu, 
które wykazują działania prozdrowotne.

Dziurawiec

Zawiera wiele cennych związków jak np. hyperycyna, fla-
wonoidy, olejki eteryczne, karotenoidy, witamina C. Na szcze-
gólną uwagę w tym zielu zasługuje Hyperycyna, która spra-
wia, że dziurawiec jest skutecznym lekiem wspomagającym le-
czenie stanów depresyjnych, w leczeniu nowotworów, chorób 
skóry, wirusowych i bakteryjnych, wspomaga leczenie alkoho-
lizmu (zaobserwowano, że ekstrakt z dziurawca zwyczajnego 
zmniejsza w znacznym stopniu absorpcję alkoholu z przewo-
du pokarmowego). Związek ten jest rzadko spotykany w in-
nych roślinach. Aby wykorzystać lecznicze działanie hyperycy-
ny, najlepsze będą nalewki na alkoholu, gdyż związek ten nie 
rozpuszcza się w wodzie. Jest skuteczny przy dolegliwościach 
wątroby i układu pokarmowego. Gotowe preparaty z dziuraw-
ca zwiększają wydzielanie żółci, działają rozkurczowo na mię-
śnie gładkie żołądka i jelit. Dziurawiec poprawia łaknienie, tra-
wienie, jest zalecany przy zaburzeniach czynnościowych wą-
troby, stanach zapalnych żołądka. Herbatka z dziurawca będzie 
dobrym antidotum po zakrapianej alkoholem imprezie. Dziu-
rawiec będzie skutecznie wspomagał leczenie wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego, zapalenie nerek czy nadciśnienie tęt-
nicze. Ma on też działanie przeciwdepresyjne (właśnie dzięki 
Hyperycynie). Skutecznie wpływa na system nerwowy zmniej-
szając stany lękowe, niepokój, przygnębienie czy nawet histe-
rię. Tradycyjna medycyna chińska uważa, że warto go stoso-
wać w chorobie stwardnienia rozsianego.

Krwawnik

Jedną z jego niesamowitych właściwości jest zdolność do ta-
mowania krwi. Hamuje krwawienia wewnętrzne przewodu po-
karmowego. Ponadto działa przeciwskurczowo, przeciwzapal-
nie, robakobójczo, wiatropędnie, ma właściwości żółciopędne, 
poprawia przemianę materii, pobudza czynności żołądka, po-
prawia metabolizm, udrażnia drogi moczowe i zapobiega ka-
micy nerkowej. Jest niezastąpiony przy dolegliwościach kobie-
cych. Krwawnik ma również działanie odmładzające i wybie-
lające, dlatego stosuje się go w produkcji kosmetyków do cery 
dojrzałej – zmniejsza zmarszczki i pory.

Rumianek

Najcenniejszym składnikiem, wykorzystywanym czy to 
w kosmetyce, czy leczniczo w medycynie, jest olejek eterycz-
ny. W skład olejku wchodzi chamazulen, flawonoidy, sole mi-
neralne, związki kumarynowe, kwasy organiczne, witamina 
C. Zioło to zawiera związki chemiczne o przeciwzapalnych 

i przeciwalergicznych właściwościach. Medycyna chińska na-
zywa rumianek ambasadorem żołądka albo królem od żołąd-
ka. Idealny w przypadku wrzodów żołądka, przy zapaleniu 
dwunastnicy, błony śluzowej żołądka, bólach głowy, przy bó-
lach zębów, korzystny w problemach z bezsennością, dobry dla 
kobiet w okresie menopauzy, przy problemach z oczami i pro-
blemach skórnych. Rumianek wykazuje właściwości przeciw-
zapalne, rozkurczowe, przeciwalergiczne, bakterio i grzybobój-
cze, uspokajające. Pomaga w trudno gojących się stanach zapal-
nych błon śluzowych i skóry, w ranach, oparzeniach, owrzo-
dzeniach, stanach skurczowych mięśni gładkich (przewodu po-
karmowego i dróg rodnych), alergiach skórnych, w pielęgna-
cji skóry wrażliwej, w stanach wyczerpania i zdenerwowania. 
Zewnętrznie natomiast będzie skuteczny na wszelkiego rodza-
ju owrzodzenia, oparzenia słoneczne, stany zapalne skóry, ru-
mień, łuszczycę, egzemy, łuszczącą się skórę. Herbatka w po-
staci naparu z rumianku działa uspokajająco i może być stoso-
wana jako środek nasenny. Patrząc na kwiat rumianku przypo-
mina on trochę ludzkie oczy, więc nic dziwnego, że w medy-
cynie ludowej stosuje się go do przemywania powiek w przy-
padku wystąpienia jęczmienia czy zapalenia spojówek. Rumia-
nek, w postaci naparu czy gotowego środka Azulanu, jest sku-
teczny przy zapaleniu dziąseł. 

Mięta

To ziele znane jest chyba każdemu człowiekowi, pośród 20 
roślin leczniczych uprawianych w Polsce mięta zajmuje pierw-
sze miejsce. Jak i w przypadku innych ziół, należy szukać mię-
ty z dala od zanieczyszczonych środowisk takich, jak drogi, 
wysypiska śmieci czy fabryki. Bardzo przydatna w proble-
mach ginekologicznych i zaburzeniach miesiączkowania. Me-
dycyna chińska poleca ją na noc po kłótni, na spokojny sen. 
Surowcem leczniczym są liście, które zawierają mentol w olej-
ku eterycznym, ale także kwas askorbinowy (wit. C) karoten, 
rutynę. Mentol ma działanie znieczulające. Mięta, a właściwie 
jej dobroczynny skład działa pobudzająco na układ nerwowy, 
wzmaga czynność wydzielniczą żołądka, pobudza wydzielanie 
soku żołądkowego i żółci w wątrobie, ułatwia trawienie, pobu-
dza łaknienie. Mięta jest bardzo skuteczna przy bólach brzu-
cha, wzdęciach, w stanach nieżytowych przewodu pokarmo-
wego, w kolce jelitowej, przy nieprawidłowej fermentacji w je-
litach, przy zapaleniu pęcherzyka żółciowego, przy lekkiej nie-
wydolności wątroby i zbyt małym wytwarzaniu żółci, przy wy-
miotach, biegunkach, a także zaburzeniach miesiączkowania.

Podsumowując, zioła mają bardzo szerokie spektrum dzia-
łania. Zmniejszają obrzęki, hamują rozwój bakterii, uszczelnia-
ją ściany naczyń krwionośnych, są moczopędne, wpływają na 
krzepliwość krwi, obniżają ciśnienie, działają przeciwzapalnie, 
przeciwalergicznie, wymiatają wolne rodniki. Dbajmy zatem 
o naturę i korzystajmy z jej „darów”. Nasi przodkowie od ty-
sięcy lat stosowali zioła, skutecznie lecząc różne dolegliwości, 
testowali na sobie, próbowali. Dziś wiedza na temat ziół jest 
bardziej dostępna, nie musimy metodą prób i błędów spraw-
dzać ich działania. 

Źródła:
- Literatura: Książka M. E. Senderskiego „Prawie wszystko o ziołach”
- Stengler Mark, Balch James F., Young Balch „Recepta na leki na-
turalne”
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
n Sprzedam działkę w Szylenach koło Braniewa o powierzchni 

0,8 ha. Nr działki 45. Kontakt 509 111 451.
n Drzewo 60 m3 liściaste oraz dąb i buk przetarty na stolar-

kę. 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, stanowiącej 
łąki i pastwiska oraz stary las o pow. 1,20 ha. Istnieje moż-
liwość 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 Ur-
sus 1614 rok prod. 1993, opryskiwacz ciągany pojemność 2000 
l, szerokość 18 m, opryskiwacz ciągany pojemność 4000 l, sze-
rokość 24 m, ładowarka teleskopowa Merlo rok prod. 2007 wy-
sokość 7 m, agregat uprawowo siewny Vaderstad Rapid tale-
rzowy z nawozem, szerokość 4 m, rok prod. 2005, przyczepa 
tandem wywrotka Vaia ładowność 12 t, wywrot do tyłu. Tel. 
500 419 229.

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) usytuowa-
ne na pow. gruntów od 0,90 ha do 1,36 ha (jedna bądź dwie 
działki ewidencyjne) lub samej ziemi ornej w jednym kawał-
ku 9,9 ha (2 działki ewidencyjne). Tel. 508 323 512.

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

n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n Ciągnik PONAR 82A, rok pr. 2004 r., 3600 Mth, 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 dokumen-
tacja opony oryginał przód 70% tył 90% szerokie ogumienie 
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 (ole-
jak); śrutownik bijakowy; ciągnik Zetor 6-cylindrowy z przed-
nim napędem; pług Kwerneland 4-skibowy; kosiarkę rotacyj-
ną; żmijkę do zboża-4 metry lub dmucharkę do zboża; 2 przy-
czepy 3,5 tonowe do zboża; kombajn Bizon na szerokich ko-
łach; owijarkę do balotów. Tel. 55 244 81 89 (dzwonić wieczo-
rem), 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 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt 
do ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawiesza-
ne 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator 
oraz kopaczkę gwiaździstą 1-rzędową. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 668 478 407.

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

kurydzy i rozsiewacz nawozu. Tel. 728 032 907.
n Kupię ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3 m, formow-

nicę 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 famarol, siewnik zbożowy, agre-
gat siewny i opryskiwacz ciągany na kołach pilmet. Tel. 790 
318 118.

n Kupię rozsiewacz wapna RCW Unia Brzeg, dmuchawę do zbo-
ża ssąco-tłoczącą pom augustów i przyczepę rolniczą. Tel. 511 
924 809.

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 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.

INNE:
n Naprawa pękniętych bloków silników spalinowych. Pęknięcia 

płaszczy, dziury (dojazd do klienta, bez wyjmowania silnika, 
udzielanie gwarancji). Tel. 601 859 884; www.peklblok.pl
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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 6/20, kom. 665 890 160

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,  
kom. 665 690 332

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

n	OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, kom. 665 910 617

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, kom. 695 990 247

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2022 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 540 zł brutto

   n  IV str. – 1 845 zł brutto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

			n  format A4 – 1 230 zł brutto

			n  format 1/2 A4 – 770 zł brutto

			n  format 1/4 A4 – 615 zł brutto

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

artykuł sponsorowany format A4 – 923 zł brutto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

			n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 770 zł brutto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 540 zł brutto

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 2 306 zł brutto

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

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

Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 31 marca 2023 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
 1. Rodzaj, wariant

 2. Cienka kiełbaska

 3. Węgierska odmiana winorośli

 4. Może być np. mienia lub terytorium 

 5. W kolejce do doktora

 6. Duży ptak z rodziny perlic

 7. Naturalne leki babci

 8. Drewniany sufit

 9. Osoba czerpiąca z czegoś profity

10. Pierwiastek o symbolu „Mo”

11. Arkus, Harnaś lub Ornak

12. Największe miasto w Kanadzie

13. Z niej wypiekany chleb

14. Wyuczony lub wykonywany

15. Podłoga wykonana z gliny z sieczką

16. „Lubi" się ulatniać

17. Wąska grządka kwiatowa

18. Ostre u kota

19. Rodzaj nietoperzy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.





XIII Wiosenne 
Targi Ogrodnicze
„Pamiętajcie o ogrodach”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza na

n roślin i artykułów szkółkarskich
n maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej
n zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów
n instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
n żywności naturalnej i rękodzielnictwa
n instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa
n	pokaz	ogierów	kryjących	ras	zimnokrwistych

22-23 kwietnia 2023 r.22-23 kwietnia 2023 r.
Olsztyn, ul. Jagiellońska 91Olsztyn, ul. Jagiellońska 91

W PROGRAMIE TARGÓW PREZENTACJA:


