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z życia WMODR

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

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

|Zapraszamy do udziału w spotka-
niach informacyjno-szkoleniowych 
organizowanych przez WMODR
 2 października 2019 r., w siedzibie 

WMODR w Olsztynie, odbędzie się 
konferencja pt. „Współczesne proble-
my w chowie i hodowli trzody chlew-
nej”. Osobą odpowiedzialną za sprawy 
merytoryczne i organizacyjne spotka-
nia jest dr inż. Rodian Pawłowski, tel. 
665 550 460.
 8 października 2019 r. w siedzibie 

WMODR w Olsztynie odbędzie się 
konferencja pt. „Niewykorzystane 
potencjały rozwoju zrównoważone-
go obszarów wiejskich w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim”, organi-
zowana przez Stowarzyszenie Dorad-
ców na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, we współpracy z WMODR oraz 
UWM w Olsztynie. Osobą do kontak-
tu jest prof. Zbigniew Brodziński, tel. 
605 850 187.
 10-11 października 2019 r. doradcy 

WMODR będący rachmistrzami ra-
chunkowości w systemie Polski FADN, 
spotkają się, by podsumować bieżący 
rok pracy, wymienić się spostrzeżenia-
mi, uwagami i doświadczeniami. Gość-
mi spotkania będą pracownicy Instytu-
tu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej – Państwowego Instytu-
tu Badawczego w Warszawie. 
 23 października 2019 r. w Mazurskim 

Dworze w Olecku, Siejnik 1, odbędzie 
się seminarium pt. „Nowe rozwiąza-
nia w chowie i hodowli bydła mlecz-
nego”. Osobą odpowiedzialną za spra-
wy merytoryczne i organizacyjne jest 
Dorota Michniewicz, tel. 665 890 158.
 29 października 2019 r. w siedzibie 

WMODR w Olsztynie odbędzie się se-
minarium pt. „Zarządzanie ryzykiem 
produkcyjnym i rynkowym w gospo-
darstwie rolnym”. Osobą do kontaktu 
jest Radosław Skudlarz, tel. 695 551 071.

|Kiermasz Ogrodniczy
Zielona Arena
Zapraszamy do odwiedzenia sto-

iska doradczo-informacyjnego WMODR 
w dniach 12-13 października 2019 r. 
podczas kiermaszu oraz targów myśliw-
skich Hubertus w Expo Mazury w Ostró-
dzie. Więcej o targach na stronie www.
expomazury.pl.

|Warmińsko-Mazurska Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych
W Expo Mazury w Ostródzie w dniach 

26-27 października 2019 r. odbędzie się 
Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwie-
rząt Hodowlanych. Organizatorzy to: 
WMODR, WMIR, związki branżowe. 
W programie wystawy są również pre-
lekcje oraz imprezy towarzyszące. Szcze-
góły dostępne na www.wmodr.pl oraz 
www.zagrodaexpo.pl. Serdecznie zaprasza-
my do zapoznania się podczas wystawy 
z dorobkiem hodowlanym naszych pro-
ducentów.

|Warmińsko-Mazurskie Forum In-
nowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich
W dniach 14-15 listopada 2019 r. 

w Olsztynie odbędzie się forum, które-
go celem jest m.in. stworzenie platformy 
umożliwiającej transfer wiedzy i przed-
stawienie dobrych praktyk w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich, a także two-
rzenie sieci kontaktów pomiędzy rolni-
kami, doradcami, naukowcami, przed-
siębiorcami oraz przedstawicielami in-
nych podmiotów zaangażowanych we 
wdrażanie innowacji. Szczegóły doty-
czące programu oraz możliwości wzię-
cia udziału w forum zamieszczone zo-
staną na www.modr.pl.

|Nabór wniosków w ramach PROW 
na lata 2014-2020
 „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

w obszarze nawadniania – termin na-
boru: 25 września – 22 listopada 2019 r.
 „Premie na rozpoczęcie działalno-

ści pozarolniczej”– termin naboru: 30 
września – 29 października 2019 r.

Zapraszamy do korzystania z fa-
chowego doradztwa w zakresie wy-
mienionych poddziałań PROW na la-
ta 2014-2020 oraz z usług sporządza-
nia niezbędnej dokumentacji aplikacyj-
nej świadczonych przez pracowników 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, Od-
działu w Olecku oraz Powiatowych Ze-
społów Doradztwa Rolniczego.

|XXVI Jesienne Targi Rolnicze 
Wszystko dla rolnictwa”
Targi odbyły się w dniach 7-8 wrze-

śnia br. Skupiły ponad 175 wystawców 
i rzesze zwiedzających. Relacja z targów 
znajduje się na str. 38-39.

|Sukces w konkursie
„Sposób na sukces”
20 września br. w pałacu Belweder-

skim, odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród laureatom i wyróżnionym w XIX 
edycji konkursu Sposób na Sukces. 
Konkurs zorganizowało CDR w Brwi-
nowie pod honorowym patronatem pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy. W konkursie oceniane były 
przedsięwzięcia realizowane przez osoby 
fizyczne i prawne w zakresie związanym 
z rozwojem przedsiębiorczości i tworzą-
ce nowe miejsca pracy na obszarach wiej-
skich i w miastach do 20 tys. mieszkań-
ców. Laureatem II miejsca w kategorii in-
dywidualnej została Grażyna Ławryno-
wicz, właścicielka Gospodarstwa Agro-
turystycznego „Mimoza”. Finaliści kon-
kursu, realizując swoje pomysły, przy-
czyniają się do rozwoju lokalnych spo-
łeczności i są jednocześnie przykładem 
efektywnego wykorzystania zewnętrz-
nych źródeł finansowania (więcej o uro-
czystości na str. 43).

Bieżące Informacje nr 10 [361]    Październik 2019
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z życia samorządu województwa

Rolnicy podziękowali za plony
Przemarsz korowodu dożynkowego, uroczysta msza w amfiteatrze, obrzęd dożynkowy, konkurs na najładniejszy wie-
niec dożynkowy i… piękna słoneczna pogoda to tradycyjne elementy Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich.

Biuro Prasowe Marszałka Województwa

Uczestnicy uroczystości w olsztynec-
kim skansenie jak co roku podziękowa-
li za tegoroczne zbiory i prosili o urodzaj 
w przyszłych latach. A dziękować jest za co, 
bo w porównaniu do innych województw, 
szczególnie położonych w zachodniej części 
kraju, ale także i w stosunku do 2018 r. su-
sza rolnicza miała w tym roku w naszym 
województwie łagodniejszy przebieg. Mi-
mo to anomalie pogodowe – susza, przy-
mrozki i nawałnice z gradem i ulewnymi 
deszczami spowodowały szkody w upra-
wach rolnych w 64 gminach, w 2,7 tys. go-
spodarstw rolnych. W regionie potwierdzo-
no też wystąpienie kolejnych ognisk ASF.

– Tym większe wyrazy uznania należą się 
rolnikom, sadownikom i ogrodnikom z War-
mii, Mazur i Powiśla – mówił podczas uro-
czystości marszałek województwa Gu-
staw Marek Brzezin. – Dziękuję państwu za 
wytrwałość w pokonywaniu trudności i zaan-
gażowanie, dzięki którym warmińsko-mazur-
ska wieś rozwija się w niespotykanym dotąd 
tempie. Dziękuję za wysiłek i codzienny trud 
włożony w tegoroczne żniwa. 

Marszałek Brzezin podkreślił też ko-
nieczność rozwiązań systemowych w rol-
nictwie i zwrócił uwagę na potrzebę roz-
wijania dobrej współpracy i partnerstwa, 
niezbędnych dla rozwoju wsi. 

Zrównoważony rozwój obszarów wiej-
skich na Warmii i Mazurach nie byłby 
możliwy bez wsparcia z Unii Europej-
skiej. Tu pomocą służy przede wszystkim 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W perspektywie finansowej 2014-2020 sa-
morząd województwa wdraża dwa dzia-
łania – Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich oraz LEADER. 
W sumie to blisko 90 mln euro na lo-

kalne drogi, gospo-
darkę wodno-ście-
kową, ochronę za-
bytków i tradycyjne-
go budownictwa, tar-
gowiska czy wspar-
cie lokalnych grup 
działania. Ze swoje-
go budżetu samorząd 
wspiera oddolne ini-
cjatywy na wsi, or-
ganizując cieszący się 
ogromnym zaintere-
sowaniem konkurs 

na „Małe Granty Sołeckie” czy realizu-
jąc Program Odnowy Wsi Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewódzkie uroczystości dożynkowe 
są okazją do wyróżnienia osób zasłużo-
nych dla rozwoju regionu. W tym roku 
Odznaki Honorowe za Zasługi dla Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego otrzy-
mało siedem osób. 30 osoby uhonorowano 
odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. 

Starostami tegorocznych dożynek wo-
jewódzkich byli Katarzyna Wiśniew-
ska z Sokółki w gm. Prostki i Jan Ro-
chewicz z Krzemieniewa w gm. Kurzęt-
nik. O oprawę artystyczną ceremonii za-
dbał Zespół Pieśni i Tańca Jedwabno ze 
Szczytna. Po południu scena należała do 
Zespołu Weekend.

Ogromne emocje budziły jak co roku 
konkursy na najładniejsze stoisko dożyn-
kowe Koła Gospodyń Wiejskich i na naj-
ładniejszy wieniec dożynkowy. W tym 
roku do konkursu zgłoszono rekordowo 
dużo, bo aż 46 wieńców. Wyłoniono dzie-
sięciu zwycięzców, przyznano też nagro-
dę specjalną, a wszystkie wieńce, które 
nie znalazły się w pierwszej 10., otrzyma-
ły 400 zł za udział w konkursie.

Konkurs na najładniejszy
wieniec dożynkowy

 I miejsce (nagroda 4 tys. zł) 
– Rostki, gm. Pisz

 II miejsce (nagroda 3,5 tys. zł) 
– Niebrzydowo Wielkie, gm. Morąg
– Wyszembork, gm. Mrągowo

 III miejsce (nagroda 3 tys. zł)
– Władysławowo, gm. Elbląg
– Bogaczewo, gm. Giżycko

 IV miejsce (nagroda 1,6 tys. zł) 
– Stradomno, gm. Iława
– Barciany, gm. Barciany

 V miejsce (nagroda 1,4 tys. zł)
– Dymnik, gm. Rychliki
– Limża, gm. Kisielice

 VI miejsce (nagroda 1,3 tys. zł) 
– Mierki, gm. Olsztynek

 VII miejsce (nagroda 1,2 tys. zł) 
– Jarnołtowo, gm. Małdyty

 VIII miejsce (nagroda 1,1, tys. zł) 
– Bogusze, gm. Prostki

 IX miejsce (nagroda 1 tys. zł) 
– Krokowo, gm. Jeziorany

 X miejsce (nagroda 900 zł) 
– Banie Mazurskie, gm. Banie Mazur-

skie
 Nagroda specjalna 1,5 tys. zł 

– Banie Mazurskie, gm. Banie Mazur-
skie

Konkurs na najładniejsze stoisko
Koła Gospodyń Wiejskich

 I miejsce (nagroda 2 tys. zł) 
– KGW „Stradunianki” z miejscowo-

ści Straduny, gm. Ełk
 II miejsce (nagroda 1,5 tys. zł)

– KGW „Wilkusie” z miejscowości 
Wilkowo, gm. Kętrzyn

– KGW „Karolinki” z miejscowości 
Karolewo, gm. Kętrzyn

– KGW z miejscowości Pietrzwałd, 
gm. Ostróda

 III miejsce (nagroda 1 tys. zł)
– KGW „Sękacz” z miejscowości Kiek-

skiejmy, gm. Dubeninki
– KGW „Jagienki”, Gierzwałd, gm. 

Grunwald
– KGW „Gronitczanki” z miejscowo-

ści Gronity, gm. Gietrzwałd.

Fot. Jakub Klepański
Tradycyjny korowód dożynkowy poprowadził 
Zespół Pieśni i Tańca Jedwabno.

Gospodarz dożynek dzieli się z gośćmi chlebem wypieczonym z mą-
ki z tegorocznego ziarna.

Bieżące Informacje nr 10 [361]    Październik 2019



Dotacja na działalność pozarolniczą
Od 30 września do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej 
z PROW 2014-2020. Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.

dr Marcin Kazimierczuk
Z-ca Dyrektora WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci wsparcia

Nowością w tegorocznym na-
borze jest krąg osób, które mogą 
ubiegać się o wsparcie. Z premii 
mogą korzystać ci, którzy pod-
legają ubezpieczeniu w KRUS 
w pełnym zakresie jako rol-
nik, małżonek rolnika lub do-
mownik nieprzerwanie co naj-
mniej 12 miesięcy przed złoże-
niem wniosku o przyznanie po-
mocy. Premia przeznaczona jest 
również dla osób, które przez 24 
miesiące poprzedzające złożenie 

wniosku miały zawieszoną pozarolniczą działalność gospodar-
czą lub zakończyły prowadzenie działalności co najmniej 24 mie-
siące przed złożeniem wniosku oraz dla tych, którzy swój biznes 
już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności 
lub chcą kontynuować określoną kodem PKD działalność po 24 
miesięcznej przerwie (wynikającej z wykreślenia tej działalności 
z CEDIG). Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na któ-
re można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Obejmuje on kil-
kaset tzw. kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), pod 
którymi można będzie zarejestrować i prowadzić firmę.

Wysokość premii

Kolejną istotną zmianą jest zwiększenie kwoty premii, któ-
ra dotychczas wynosiła 100 tys. zł, i uzależnienie jej od licz-
by miejsc pracy, które rolnik planuje stworzyć w swojej firmie. 
I tak otrzyma on: 
 150 tys. zł – jeżeli biznesplan przewiduje utwo-

rzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 200 tys. zł – jeżeli w biznesplanie 

zadeklaruje utworzenie co naj-
mniej 2 miejsc pracy;

 250 tys. zł – jeżeli zaplanu-
je w biznesplanie utwo-
rzenie co najmniej 3 
miejsc pracy. 

Premia na roz-
poczęcie dzia-
łalności pozarol-
niczej jest wypłacana 
w dwóch ratach. Pierw-
szą (80 proc.) rolnik otrzyma, 
gdy spełnieni warunki określone 
w wydanej decyzji o przyznaniu pomo-
cy, a będzie miał na to 9 miesięcy (liczone 
od dnia doręczenia takiej decyzji). Pozostałe 20 

proc. premii wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu. Na 
złożenie wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy przewidziano 
maksymalnie dwa lata (liczone od dnia wypłaty pierwszej czę-
ści premii) i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. Co ważne, 
70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki 
trwałe, czyli np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu 
czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wy-
datki bieżące związane z rozpoczęciem działalności.

Kolejność przysługiwania pomocy

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następują-
cych kryteriów wyboru: 
 operacje realizowane przez beneficjentów posiadających 

kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalno-
ści pozarolniczej (3 punkty),

 operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 
40 lat (1 punkt),

 innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obsza-
rze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywa-
nia działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nie-
ruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku 
operacji związanych z nieruchomością (2 punkty),

 operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka be-
neficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwa-
lifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy 
trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” 
objętego Programem (2 punkty);

 operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bez-
robocia w województwie (0-2 punkty),

 operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, 
uwzględniając osobę fizyczną 

ubiegającą się o pomoc, która 
podejmuje we wła-
snym imieniu dzia-
łalność pozarolni-
czą, utworzenie:
 więcej niż 1 i mniej 
niż 2 miejsca pracy – 
przyznaje się 5 punk-
tów,
 co najmniej 2 i mniej 
niż 3 miejsca pracy – 
przyznaje się 6 punktów,
  co najmniej 3 miej-
sca pracy – przyznaje się 7 
punktów.

Pomoc jest przyznawana, 
jeżeli wnioskodawca uzyskał 
co najmniej 4 punkty.
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest 
odpowiedzialny za realizację poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, które ma na celu 
zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości żywności.

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

Ruszył kolejny nabór wniosków
o przyznanie pomocy

Pomoc ma formę refundacji części 
kosztów kwalifikowanych, stanowią-
cych faktyczne koszty uczestnictwa 
rolników w krajowych lub unijnych 
systemach jakości, przez 5 lat od da-
ty przystąpienia do wybranego syte-
mu jakości. Łączna wysokość pomo-
cy może osiągnąć nawet 2 000 euro 
na gospodarstwo rocznie.

Do kosztów kwalifikowanych za-
licza się:

 koszty kontroli i certyfikacji w gospodarstwie,
 koszt składki członkowskiej na rzecz grupy producentów re-

alizującej działanie związane z systemem jakości, jeżeli rol-
nik jest członkiem takiej grupy,

 koszt zakupu specjalistycznych publikacji związanych z pro-
wadzeniem produkcji w ramach sytemu jakości,

 koszt zakupu pułapek feromonowych, barwnych, lepowych 
w ramach integrowanej produkcji roślin.

Pomoc w ramach poddziałania przyznawana jest rolniko-
wi aktywnemu zawodowo, który prowadzi produkcję w ra-
mach systemów jakości potwierdzoną stosownymi certyfika-
tami lub świadectwami jakości i wytwarza produkty prze-
znaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia 
przez ludzi. Wsparcie ma dodatkowo motywować producen-
ta i ułatwić prowadzenie produkcji w nowych warunkach, 
w których często konieczne jest wprowadzenie niezbędnych 
zmian w gospodarstwie wymaganych przez określone sys-
temy jakości. 

Dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa ogłosił kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do sys-
temów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Nabór dotyczy unijnych systemów jakości, tj.
 gwarantowanych tradycyjnych specjalności; 
 chronionych nazw pochodzenia; 
 chronionych oznaczeń geograficznych; 
 rolnictwa ekologicznego; 
 ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wy-

robów winiarskich;

oraz krajowych systemów jakości, tj.
 Jakość Tradycja; 
 Quality Meat Program;
 „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy 

i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”; 
 „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso 

wieprzowe”;
 „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

Termin składania wniosków:
od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora 
oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamiesz-
kania albo siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na formula-
rzu udostępnionym na stronie internetowej: http://www.kowr.
gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-
-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w OT KOWR 
w Olsztynie, ul. Głowackiego, 6 lub pod numerem telefonu 89 
524 89 28; 89 524 89 27.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Wpływ zakwaszenia i wapnowania
na rośliny uprawne
Rośliny uprawne mogą prawidłowo rozwijać się i wydawać dostatecznie duży plon o odpowiednich parametrach 
jakościowych tylko wtedy, gdy odczyn gleby zostanie uregulowany zgodnie z ich wymaganiami.

mgr inż. Małgorzata Lamcha
Kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie

Najodpowiedniejszym dla wzrostu, rozwoju i plonowania 
większości gatunków roślin uprawianych w Polsce jest odczyn 
gleby od lekko kwaśnego do zasadowego, w przedziale war-
tości pH 5,6-7,0 (tab.).

Rośliny uprawne można podzielić na grupy pod względem 
tolerancji na odczyn gleby. Większość roślin uprawianych w na-
szym kraju nie toleruje niskiego odczynu gleby.

Rośliny uprawiane na glebach o niewłaściwym dla nich od-
czynie dają niższe plony o gorszej jakości. Uprawa roślin na gle-
bach o optymalnym odczynie gwarantuje lepsze wykorzysta-
nie przez nie składników pokarmowych z rezerw glebowych, 
nawozów naturalnych i mineralnych.

Do regulacji odczynu gleb uprawianych służy zabieg wap-
nowania. Wzrost odczynu gleby w wyniku tego procesu wią-
że się z wystąpieniem w jej właściwościach chemicznych sze-
regu istotnych zmian. Za najważniejsze skutki wapnowania, 
z punktu widzenia wzrostu i rozwoju roślin, uznaje się zwięk-
szenia przyswajalności i pobierania przez rośliny uprawne ma-
kroskładników (tj. fosfor, magnez, wapń). W wyniku zabiegu 
wapnowania wzrastają również możliwości rozszerzenia upra-
wy cennych dla rolnictwa gatunków roślin źle znoszących kwa-
śny odczyn. Należą do nich takie rośliny jak pszenica, jęczmień, 
burak cukrowy, rzepak oraz lucerna.

Wapnowanie należy zatem przeprowadzić w pierwszej kolej-
ności na polach, gdzie zabieg ten jest konieczny, pod rośliny bar-
dzo wrażliwe na kwaśny odczyn, a następnie w miarę możliwości 
doprowadzić wszystkie gleby do optymalnego odczynu. Podob-
nie jak nadmierne zakwaszenie, również zbyt wysokie pH gle-
by wpływa niekorzystnie na wzrost i rozwój roślin uprawnych. 
Rośliny rozwijające się w środowisku wyraźnie zasadowym nie 
mogą bowiem pobierać dostatecznych ilości składników. 

Aby zastosować odpowiednie dawki nawozów wapniowych, 
należy dokonać pomiaru pH np. w okręgowych stacjach che-
miczno-rolniczych i na podstawie odczynu określić potrzeby 
wapnowania.

Źródło:
- Filipek T. i inni „Zakwaszenie i wapnowanie gleb”, Fundacja Pro-
gramów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 2015.

Zapraszamy na stronę internetową Okręgowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie www.oschr.olsztyn.pl.

Tab. Optymalne zakresy pH dla niektórych roślin uprawia-
nych (Hołubowicz-Kliza, 2006)

Wrażliwość
na kwaśny odczyn

Gatunek
roślin

Rośliny silnie reagujące
na zakwaszenie
(optymalne pH 6,0-7,5)

Pszenica ozima, jęczmień, 
kukurydza, rzepak, gorczy-
ca, burak cukrowy, burak 
pastewny, burak ćwikłowy, 
bobik, koniczyna, nostrzyk, 
lucerna, soja, kapusta pa-
stewna, kapusta biała, ko-
nopie, mak, cebula, szpinak, 
czosnek, seler, sałata, wiśnia, 
czereśnia i śliwa

Rośliny średnio wrażliwe
na zakwaszenie
(optymalne pH 5,0-6,5)

Żyto, owies, ziemniaki, bru-
kiew, rzepa, groch, fasola, 
marchew, len, słonecznik, cy-
koria, tymotka, jabłoń, gru-
sze, agrest, porzeczki, mali-
na, poziomka, ogórki i po-
midory

Rośliny mało wrażliwe
na zakwaszenie
(optymalne pH < 5)

Gryka, łubin żółty, seradela, 
tytoń, rzodkiew, rzepa czar-
na i rabarbar
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Uprawa pasowa strip-till
Anomalie pogodowe, pogłębiająca się susza, brak wody w glebie zmuszają rolników do podejmowania zmian w metodach 
uprawy gleby. Jedną z takich, która prowadzi do zmniejszenia strat wody z gleby, jest metoda uprawy pasowej strip-till.

mgr inż. Anna Głoskowska 
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Strip-till to stosunkowo nowa technologia uprawy uprosz-
czonej pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy ma-
ło wody. Pozwala zaoszczędzić czas oraz wykonać siew w ter-
minie, co jest bardzo ważne. Chroni też glebę przed erozją.

Uprawa pasowa polega na spulchnianiu wąskiego pasa 
w rzędzie siewu. Możliwe jest wykonanie w jednym przejeź-
dzie uprawy gleby, nawożenia pod korzeń i siewu.

W powiecie olsztyńskim spotyka się uprawę rzepaku ozime-
go metodą strip-till. Rolnicy mówią, że plony pozostają na tym 
samym poziomie lub wyższym co w uprawie płużnej. Dzięki 
przykryciu międzyrzędzi resztkami pożniwnymi wzrost chwa-
stów w pewnym stopniu jest ograniczony, zmniejsza się paro-
wanie wody i erozja gleby, oszczędza się czas i paliwo.

Uprawa pasowa rozpoczyna się już od zbioru przedplonu, 
ponieważ bardzo ważne jest to, aby resztki pożniwne zostały 
dobrze rozdrobnione i równomiernie rozmieszczone na polu. 
W innym wypadku słoma będzie utrudniała siew.

Z badań wynika, że czasochłonność uprawy roli i siewu rzepa-
ku ozimego dla systemu orkowego wynosi około 2 godzin/ha, dla 
uproszczonego 1,2 godz./ha, dla pasowego jedynie 0,4 godz./ha. 
Zużycie paliwa w systemie orkowym wyniosło 39,5 l/ha, uprosz-
czonym 28,6 l/ha, a w pasowym 13,3 l/ha.

Według badań przeprowadzonych przez prof. 
Dariusza Jaskulskiego z Uniwersyte-
tu Technologiczno-Przyrodni-
czego w Bydgoszczy w Rolni-
czym Zakładzie Doświadczal-
nym Instytutu Uprawy Na-
wożenia i Gleboznawstwa PIB 
w Puławach:
 wilgotność gleby (0-20 cm) 

tydzień po uprawie roli 
i opadzie deszczu 25 mm 
wynosi: dla uprawy pasowej 
14,1 proc. wag., dla orkowej 
11,7 proc. wag.,

 wilgotność gleby (0-20cm) 
w okresie bezopadowym: 
uprawa orkowa 4,5 proc. obj., 
uproszczona 6 proc. obj., pasowa 
10,2 proc. obj.,

 wilgotność gleby pasa spulch-
nionego i niespulchnionego 
(0-20 cm) w okresie bezopadowym: pas 
spulchniony 4,9 proc. obj., niespulchniony 
11,3 proc. obj.

Maszyny do uprawy pasowej to złożone agregaty składające 
się z podzespołów wykonujących wiele czynności za jednym 
przejazdem: rozcinanie i spulchnianie gleby w pasie główne-
go wzrostu i rozwoju roślin, wysiew nawozów, uprawy przed-

siewnej, siewu, zagarniania gleby i docisku. Chociaż zakup ma-
szyn do uprawy pasowej jest drogą inwestycją, gdyż poza ce-
ną maszyny dochodzi koszt ciągnika o stosunkowo dużej mo-
cy, jest opłacalny dla dużych powierzchniowo gospodarstw. 
Średnie gospodarstwa mogą korzystać z firm usługowych, któ-
re oferują strip-till.

Rolnicy coraz bardziej przekonują się do uprawy pasowej, 
mówiąc „bo jak jest sucho, to nie ma co wilgoci marnować”.

Ruszyły konsultacje w sprawie przeciwdziałania skutkom 
suszy. Odbędą się w 15 największych polskich miastach. Pół-
roczne konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziała-
nia skutkom suszy (PPSS) potrwają do 15 lutego 2020 r. Każdy 
może zgłosić swoje uwagi. To najważniejszy etap realizowane-
go przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski stra-
tegicznego projektu „Stop suszy!”. Pierwsze ze spotkań kon-
sultacyjnych odbyło się 11 września w Poznaniu. Swoje uwagi 
można też zgłaszać na stronie stopsuszy.pl.

Źródła:
- www.agropolska.pl
- www.farmer.pl
- www.topagrar.pl
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Stanowisko po kukurydzy
W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania uprawą kukurydzy. Gospodarstwa decydują się na 
wprowadzenie jej do płodozmianu m.in. z uwagi na występujące patogeny, walkę z chwastami, intensywność prac zbioru 
czy uprawy gleby. Jednak wprowadzenie kukurydzy do płodozmianu wiąże się z pewnymi utrudnieniami w przypadku, 
gdy zamierzamy po niej wysiać oziminę, np. dobór gatunku rośliny następczej oraz termin jej wysiewu.

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

Tabela 1. Średnia zawartość składników pokarmowych w słomie kukurydzianej w porównaniu do słomy innych gatunków 
zbóż. (Źródło: IUNG PIB)

Gatunek
Zawartość makroelementów

w % suchej masy
Zawartość mikroelementów

w mg*kg-1 suchej masy
N P2O5 K2O Mg Ca B Cu Mn Zn Mo

Kukurydza 1,19 0,46 1,04 0,28 0,40 5,4 6,0 55 38 0,44
Pszenica ozima 0,69 0,25 1,27 0,09 0,28 3,1 3,5 40 22 0,36
Pszenica jara 0,76 0,27 1,34 0,09 0,29 3,4 2,9 51 25 0,37
Żyto 0,62 0,25 1,21 0,08 0,24 2,5 3,1 55 28 0,35
Jęczmień jary 0,80 0,27 1,48 0,10 0,40 4,7 4,1 40 24 0,32
Pszenżyto 0,56 0,23 1,13 0,08 0,22 2,8 3,6 41 27 0,35
Owies 0,78 0,39 2,22 0,11 0,37 3,8 3,6 106 38 0,32

W pierwszej kolejności należy określić, jakie było przeznacze-
nie plonu kukurydzy – zbiór na kiszonkę czy ziarno. W przy-
padku zbioru kukurydzy na kiszonkę termin siewu rośliny 
ozimej w zależności od warunków pogodowych będzie lek-
ko opóźniony, zbliżony do optymalnego. Jednak w przypadku 
zbioru kukurydzy na ziarno termin siewu będzie zdecydowa-
nie opóźniony i tu powinniśmy dobrać odpowiednią roślinę, 
która dobrze zniesie opóźniony siew. 

W zależności od tego, czy kukurydza uprawiana była na ki-
szonkę czy ziarno, na polu pozostanie różna masa resztek po-
żniwnych. W przeciwieństwie do uprawy kukurydzy na kiszon-
kę, gdzie na stanowisku pozostaną jedynie łodygi z systemem ko-
rzeniowym, przy uprawie na ziarno mamy do zagospodarowania 
całą masę resztek pożniwnych. Ich duża masa wiąże się z trud-
nościami w doprawianiu stanowiska po kukurydzy dla rośliny 
następczej. Jednak należy zauważyć, iż mimo że kukurydza nie 
jest rośliną o wysokich wymaganiach glebowych, w swoim pro-
cesie wzrostu i rozwoju pobiera duże ilości składników pokar-
mowych. Przyjmując, że stosunek suchej masy ziarna do suchej 
masy słomy mieści się w przedziale od 1,1 do 1,5, na polu pozo-
staje około 11-15 ton słomy kukurydzianej. Słoma kukurydzia-
na jest źródłem materii organicznej potrzebnej do wytworzenia 
próchnicy. Zawartość składników pokarmowych makro i mikro 
elementów jest wyższa w porównaniu do słomy zbóż (tab. 1).

W drugiej kolejności należy przygotować stanowisko do 
wysiewu nasion rośliny ozimej. Po zbiorze kukurydzy pozo-
stają nam tzw. „sterczące” pozostałości po łodygach. Wówczas 
zalecanym zabiegiem jest rozdrobnienie ich za pomocą mul-
czera na fragmenty od długości około 6 cm. Po pierwsze, za-
bieg mulczowania ułatwi nam późniejsze uprawienie gleby, jak 
i wysiew nasion, a po drugie, jest zabiegiem niszczącym znacz-
ną część populacji omacnicy prosowianki. Omacnica jest mo-
tylem nocnym, którego gąsienice są głównym sprawcą uszko-
dzeń roślin. Zimują w dolnej części łodygi kukurydzy u pod-
stawy źdźbła lub w pierwszym kolanku. Mulczer powodu-
je rozdrobnienie pozostałych łodyg na ww. wysokości, dzięki 

czemu larwa omacnicy zostaje odkryta i wystawiona na dzia-
łanie czynników atmosferycznych i biologicznych. Zabieg mul-
czowania jest korzystny zarówno dla tradycyjnego, jak i bez-
orkowego systemu roli – przyspiesza mineralizację substancji 
organicznej. Przy systemie bezorkowym mulczowanie znacz-
nie ułatwi wysiew nasion rośliny następczej. Jeżeli po kuku-
rydzy zamierzamy wysiewać roślinę jarą, zabieg mulczowa-
nia zaleca się przeprowadzić po pierwszych przymrozkach, 
co ułatwi rozdrobnienie resztek pożniwnych.

Siew rośliny następczej

Opóźniony wysiew nasion, np. pszenicy ozimej, może skutko-
wać wytworzeniem mniejszej liczby pędów bocznych i zawiąz-
ków ziarna w porównaniu do pszenicy sianej w terminie opty-
malnym. Tempo wzrostu roślin zostaje spowolnione z uwagi na 
niskie temperatury oraz krótszy dzień, co w konsekwencji po-
woduje przeniesienie krzewienia się rośliny na wiosnę. W na-
stępstwie tego wiosną, gdy długość dnia zaczyna się wydłu-
żać, a temperatura powietrza rośnie, rośliny przechodzą w fazę 
strzelania w źdźbło kosztem skrócenia okresu krzewienia się. 
Skrócona faza krzewienia skutkuje mniejszą liczbą kłosów na 
jednostce powierzchni oraz mniejszą liczbą jego elementów, co 
w konsekwencji przekłada się na niższy plon. Zaradzić temu 
możemy poprzez zwiększenie normy wysiewu o 10-20 proc.

Na koniec warto również zauważyć, że stanowisko po kuku-
rydzy pod rośliny zbożowe może prowadzić do większej pre-
sji chorób fuzaryjnych. Niestety, choroby te mogą towarzyszyć 
pszenicy przez cały okres wegetacji, zaczynając od wschodów, 
gdzie zagrożeniem może być fuzaryjna zgorzel siewek, następ-
nie choroby podstawy źdźbła, a kończąc na okresie kłoszenia 
się – fuzarioza kłosów. Mając na uwadze powyższe należy do-
brać odmiany roślin charakteryzujące się większą odpornością 
na choroby powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium 
oraz zintensyfikować plan ochrony fungicydowej.
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Technologia uprawy gryki na nasiona
Dlaczego warto uprawiać grykę? Jej nasiona mają dużo białka o dobrze zbilansowanym składzie aminokwasowym. 
Ziarno charakteryzuje się wysoką zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych, co jest pożądane w diecie. Gry-
ka jest bardzo dobrym surowcem do wyrobu kasz. Ponadto kwitnąca gryka jest doskonałym pożytkiem dla pszczół. 
Miód pozyskany z gryki charakteryzuje się najwyższą ze wszystkich miodów zawartością enzymów i najsilniejszymi 
właściwościami bakteriostatycznymi

Karol Dobrzyń
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ełk

Wymagania środowiskowe. Gryka, tak samo jak kukury-
dza, jest rośliną ciepłolubną. Jest bardzo wrażliwa na niską tem-
peraturę, przede wszystkim na wczesne wiosenne i ewentu-
alnie wczesne jesienne przymrozki. W temperaturze od -2 do 
-3°C rośliny są poważnie uszkadzane, a w -4°C całkowicie prze-
marzają. Gatunek ten ma dużą powierzchnię liści i stosunko-
wo wysoki współczynnik transpiracji (500-700). W nadmiernie 
zagęszczonych uprawach cierpi na niedobór światła. Najlepiej 
udaje się na glebach średnich i lekkich, niestwardniałych i do-
brze uprawionych, gdzie może wykorzystać także te składniki 
pokarmowe, które są trudno dostępne dla innych roślin upraw-
nych. Nie toleruje gleby ciężkiej, zimnej i zlewnej o zasadowym 
odczynie, lubi natomiast gleby kwaśne. Wysoko plonuje także 
na glebach lekko kwaśnych i obojętnych.

Miejsce w płodozmianie. Gryka nie jest wymagająca, jeżeli 
chodzi o przedplon. Można ją wprowadzić po dowolnej roślinie, 
jednak korzystniej po poprawiających glebę roślinach strączko-
wych, okopowych, kukurydzy na kiszonkę, maku, mieszan-
kach. Nacisk trzeba kłaść na to, aby gleba nie była zachwasz-
czona. Sama gryka jest uważana za przedplon o działaniu fito-
sanitarnym, a zatem dobry dla zbóż ozimych. Może być upra-
wiana także jako plon wtóry, przede wszystkim po ozimych 
mieszankach na zielony nawóz, po wczesnych odmianach jęcz-
mienia i ziemniaków oraz innych wcześniej zbieranych rośli-
nach uprawnych. Roślina ta może też być wysiewana w miejsce 
wymarzniętych zbóż. Jako międzyplon uprawia się ją przede 
wszystkim na paszę w mieszance z owsem.

Przygotowanie gleby do siewu. Przygotowanie przed-
siewne jest takie same jak dla zbóż jarych. Stosunkowo póź-
niejszy czas siewu dobrze jest wykorzystać do niszczenia 
chwastów. Powinno się przygotować ziemię już 2-3 tygodnie 
przed siewem, pozwolić chwastom wzejść i przed właści-
wym siewem zlikwidować wschodzące chwasty mechanicz-
nie. Dobrze przygotowana gleba, na głębokość najwyżej 40-
60 mm, pozytywnie wpłynie na plon. W czasie przygotowa-
nia gleby trzeba oszczędzać jej wilgoć (zwłaszcza gdy grykę 
sieje się jako plon wtóry). 

Siew. Optymalny termin siewu w ciepłych rejonach przy-
pada na pierwszą dekadę maja, w rejonach położonych wyżej 
o 7-10 dni później. Temperatura gleby na głębokości siewu 30-
50 mm powinna wynosić 8-10°C. Po siewie dobrze jest ugnieść 
ziemię wałem pierścieniowym. Najlepsza odległość międzyrzę-
dowa wynosi 150 mm (możliwy jest zakres 125-450 mm). Wysie-
wając grykę do szerszych rzędów, trzeba się liczyć z konieczno-
ścią opielania. Grykę powinno się wysiewać w ilości 40-70 kg/
ha. W późnych terminach siewu zaleca się siew w wąskie rzę-
dy i zwiększenie ilości wysiewu do 70-80 kg/ha. Liczba zdol-
nych do kiełkowania orzeszków powinna się wahać w prze-
dziale 150-200 na m2.

Nawożenie. System korzeniowy gryki nie jest wprawdzie bar-
dzo rozrośnięty, ale bardzo wydajny, co umożliwia jej wzrost także 
w mniej korzystnych warunkach. Korzenie gryki wydzielają wiele 
kwasów organicznych, dzięki którym lepiej są uwalniane składni-
ki pokarmowe z trudno dostępnych związków. Gryka jest rośliną 
niewymagającą intensywnego nawożenia mineralnego, ze wzglę-
du na dobre wykorzystanie substancji pokarmowych zawartych 
w glebie. Nawożenie azotem w przypadku gleb o przeciętnej za-
wartości azotu stosuje się po siewie lub wschodach w ilości 30-40 
kg/ha. Na glebach bardzo ubogich w azot stosuje się dawkę 50-60 
kg/ha, przy czym 30 kg/ha stosuje się przed lub po siewie, resz-
tę po wzroście gryki do 15-20 cm. Nawożenie fosforem – na gle-
bach o średniej zawartości tego składnika stosuje się dawkę w ilo-
ści 30 kg/ha, natomiast na glebach o bardzo niskiej zawartości 
stosuje się dawkę nawet podwojoną. Nawożenie potasem na gle-
bach o średniej zawartości stosuje się 40 kg/ha, na glebach o bar-
dzo niskiej zawartości zaleca się zwiększyć dawkę dwukrotnie.

Zabiegi w okresie wegetacji. Dzięki szybkiemu wzrosto-
wi gryka należy do roślin konkurencyjnych wobec chwastów, 
szczególnie jednorocznych. Do stłumienia chwastów przyczy-
nia się siew gryki w węższych rzędach (12,5 cm), z gęstszym 
siewem (do 60 kg/ha). Należy położyć nacisk na to, aby gle-
ba po przedplonie nie była zachwaszczona i wykorzystać póź-
niejszy czas siewu do niszczenia chwastów. Przykładowo w fa-
zie 3-5 liści można zastosować bronowanie broną chwastow-
nikiem zawsze w godzinach popołudniowych, gdy rośliny są 
przewiędnięte i mają zmniejszony turgor, dzięki czemu nie są 
uszkadzane przez bronę. Bronować można do wysokości ro-
ślin 20-25 cm. W szerszych rzędach opiela się, najpierw płytko 
5-6 cm, później głębiej, nawet do 8 cm. 

Zbiory. Zbiory rozpoczyna się w okresie, gdy dwie trzecie 
orzeszków jest dojrzałych, w pełni wybarwionych (brązowe lub 
szare). Zbiera się bezpośrednio kombajnem zbożowym z mniej-
szą prędkością bębna młocarni – około 760 obrotów na minutę 
w przypadku suchych roślin i 900 obrotów w przypadku roślin 
wilgotnych. Kosi się jak najwyżej, na wysokości 15-20 cm, aby do 
młocarni trafiało jak najmniej biomasy i nie dochodziło do uszko-
dzenia owoców. Można także zastosować dwufazowy zbiór po-
przez skoszenie roślin na rzędy i po wyschnięciu zebranie kom-
bajnem zbożowym. Warunkiem jest kilkudniowa sucha i ciepła 
pogoda. Wilgotność przechowywanego ziarna nie powinna prze-
kraczać 15% z uwagi na możliwość zmniejszenia energii i zdol-
ność kiełkowania nasion. Plon gryki wynosi 1-2 t/ha. 

Źródła:
-  K. Zawojski, Szepietowo 2008, Technologia uprawy gryki na na-
siona

- H. Jankowska-Huflejt, J. Szymona, Warszawa-Falenty 2012, Rol-
nictwo ekologiczne w praktyce
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Uprawa kukurydzy:
szkolenie na bazie demonstracji
W Ogrodzieńcu na terenie gminy Kisielice znajduje się gospodarstwo państwa Aliny i Tomasza Mądrych o powierzch-
ni 60 ha. Grunty orne stanowią tam 55 ha, reszta to użytki zielone. Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja 
roślinna: zboża (ok. 37 ha), rzepak (ok.15 ha) i kukurydza (ok. 3 ha).

Karol Podgórski 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława

W gospodarstwie 19 sierpnia br. odby-
ło się praktyczne szkolenie na bazie de-
monstracji na temat: „Wpływ agrotechni-
ki i ochrony roślin na plonowanie kuku-
rydzy”. Państwo Mądrzy na poletku de-
monstracyjnym uprawiają trzy odmiany 
kukurydzy: Okato, Wikana, Rizzo. Na-
siona pozyskane zostały od obchodzącej 
w tym roku 10-lecie na rynku polskim 
firmy Saatbau Polska sp. z o.o. należą-
cej do austriackiej grupy Saatbau Linz. 
W szkoleniu wzięli udział zainteresowa-
ni uprawą kukurydzy rolnicy oraz kie-
rownik PZDR w Iławie Kazimierz Grzy-
waczewski.

Uczestnicy szkolenia żywo dyskuto-
wali na temat odporności na niekorzyst-
ne warunki uprawy, analizowali cechy 
użytkowo-rolnicze kukurydzy, które zo-
stały przedstawione przez doradcę Ka-

rola Podgórskiego, a następnie omawiali 
poszczególne odmiany i porównywali je.

Tegoroczna susza oraz wiosenne przy-
mrozki ograniczyły przyrost zielonej ma-
sy oraz kolb wszystkich odmian kuku-
rydzy, co niestety będzie miało wpływ 

na zmniejszenie plonów u państwa Mą-
drych. Nie bez znaczenia jest też to, że 
poletko demonstracyjne cechuje się nie-
zbyt dobrą V klasy glebą. 

Źródło:
- www.saatbau.com/pl

zaprasza w dniu 23 października 2019 roku

na seminarium pn.

„NOWE ROZWIĄZANIA W CHOWIE
I HODOWLI BYDŁA MLECZNEGO”
które odbędzie się w Mazurskim Dworze w Olecku, Siejnik 1.

Rozpoczęcie seminarium godzina 10.00.

Osobą odpowiedzialną za organizację jest Dorota Michniewicz tel. 665 890 158.

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego

z siedzibą w Olsztynie
Oddział w Olecku
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Biostymulatory w uprawach roślinnych
We współczesnym rolnictwie coraz popularniejsze staje się stosowanie szeregu preparatów kwalifikowanych jako bio-
stymulatory roślin. Ich główne zadanie to zwiększanie odporności roślin na warunki stresowe oraz stymulacja rozwoju 
korzeni, liści itp. Ze względu na sposób działania są bezpieczne dla środowiska naturalnego, zastępując w części 
chemiczne środki ochrony roślin.

Anna Subocz 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo

Najczęściej wyróżnia się następujące 
grupy substancji, których działanie sty-
muluje rozwój i procesy życiowe roślin:
 fitohormony – naturalne regulatory 

wzrostu i rozwoju oraz odpowiadają-
ce im substancje syntetyczne;

 bioregulatory – specyficzne substan-
cje pochodzenia roślinnego, np. feno-
le, kwas salicylowy;

 biostymulatory (inaczej: stymulatory 
wzrostu, fitostymulatory). Nie biorą 
bezpośredniego udziału w regulacji 
procesów, lecz oddziałując na meta-
bolizm, wspomagają i stymulują pro-
cesy życiowe;

 organizmy antagonistyczne (grzyby, 
bakterie) – zastosowane na roślinę lub 
glebę zmieniają zakres występujących 
gatunków, ograniczając występowanie 
grzybów patogenicznych lub zwięk-
szając tempo procesów biologicznego 
rozkładu;

 substancje o działaniu pośrednim (po-
lepszacze) – działające na rośliny po-
przez wpływ na środowisko glebowe 
i jego poprawę.

Dla całej grupy wyżej wymienionych 
substancji używa się określenia biosty-
mulatory, ponieważ działanie tych sub-
stancji ostatecznie wpływa na stymula-
cję rozwoju roślin i ich produktywność. 
Wyżej wymienione substancje, w świe-
tle przepisów ustawy o ochronie roślin, 
w zależności od zadeklarowanego dzia-
łania, zaliczane mogą być do środków 
ochrony roślin lub nawozów.

Podstawowym zadaniem biostymu-
latorów jest ochrona roślin przed stre-
sem oraz ułatwiane im regeneracji i od-
zyskania wigoru po zadziałaniu nieko-
rzystnych czynników. Rośliny podlegać 
mogą wielu czynnikom stresogennym, 
zarówno biotycznym, jak i abiotycznym, 
przez co praktycznie w każdym sezo-
nie wegetacyjnym może dojść do osłabie-
nia jakości plonu. Większość gatunków, 
w tym również kukurydza, potrafi obro-
nić się i zwalczyć przynajmniej częścio-
wo wpływ czynnika stresującego. Czę-

sto jednak reakcja obronna przychodzi 
zbyt późno, a poniesione straty są nie do 
odrobienia. Dlatego też tak ważne mo-
że okazać się wpływanie na metabolizm 
roślin, w taki sposób, aby wywołać tzw. 
indukowaną odporność nabytą (SAR). 
Jest to działanie określoną grupą białek 
PR, wpływających na metabolizm rośli-
ny. Biostymulator zastosowany w czasie, 
gdy roślina jest jeszcze zdrowa, powi-
nien zmienić jej metabolizm w taki spo-
sób, aby stała się silniejsza i odporniejsza 
na atak patogenu czy działanie suszy. Za-
leca się powszechne ich stosowanie m.in. 
w trawach gazonowych w celu przeciw-
działania negatywnym wpływom: suszy, 
zasolenia, nadmiernych i niskich tempe-
ratur, nadmiernego promieniowania UV 
oraz stresów wywołanych przez herbicy-
dy, choroby grzybowe i nematody.

Do produkcji substancji stosowanych 
w biostymulacji powszechnie wykorzy-
stywane są organizmy morskie, w tym 
zwłaszcza glony i wodorosty. Ekstrak-
ty wodorostów zawierają składniki po-
karmowe, pierwiastki śladowe, substan-
cje wzrostowe i witaminy. Reakcją roślin 
na traktowanie nimi jest lepszy rozwój 
pędów i korzeni oraz wzrost odporno-
ści. Aplikacja preparatów zawierających 
w swoim składzie wyciąg z alg morskich 
sprzyja rozbudowie systemu korzenio-
wego, większej odporności na stres i atak 
patogenów oraz stymulację rozwoju ro-
ślin i poprawę jakości plonu. Biostymu-
latory zawierające w swoim składzie hor-
mony roślinne, m.in. auksyny i cytokini-
ny, pozyskiwane z brunatnicy, wspoma-
gają procesy przystosowania się roślin do 
warunków stresowych; rośliny stają się 

bardziej odporne na suszę i brak skład-
ników odżywczych lub zasolenie. Zna-
ne są również biostymulatory otrzymy-
wane z pancerzyków skorupiaków mor-
skich, np. z krewetek. Substancje te sto-
sowane do moczenia nasion, bulw oraz 
cebul stymulują szybsze tworzenie się 
korzeni i intensywniejszy wzrost roślin. 
Również ekstrakty z roślin lądowych, 
zastosowane w formie opryskiwania ro-
ślin czy moczenia nasion, uruchamiają 
mechanizmy odpornościowe u chronio-
nych roślin i mogą być wykorzystywa-
ne w ochronie roślin. Przykładem mo-
że być skrzyp, który zawiera toksycz-
ną dla grzybów saponinę, jak również 
kwas krzemowy, który także wykazu-
je ochronne działanie roślinne. Znane 
są przykłady użycia preparatów na ba-
zie skrzypu, czosnku, cebuli czy chrza-
nu przeciw chorobom grzybowym oraz 
na bazie lulka, żywokostu, wrotyczu, or-
licy pospolitej, piołunu bylicy, rumianu 
przeciw mszycy i innym szkodnikom. 
Ekstrakty przeciw szkodnikom mogą od-
działywać bezpośrednio toksycznie lub 
jako repelenty. Typowym produktem po-
chodzenia roślinnego o działaniu ogra-
niczającym organizmy chorobotwórcze 
jest miazga czosnkowa. Wykazuje rów-
nież działanie owadobójcze.

System ochronny roślin może wzmac-
niać ekstrakt z nasion i miąższu grejp-
fruta. Wyciąg z grejpfruta, jako substan-
cja stosowana w biostymulatorach, wy-
kazuje bardzo silne działanie antyfura-
zyjne. W badaniach na pszenicy wykaza-
no dobrą, ale niestety krótkotrwałą sku-
teczność w walce z różnymi gatunka-
mi Fusarium. Fuzarioza jest obecnie jed-
ną z najgroźniejszych chorób kukurydzy, 
która może doprowadzić do poważnej 
straty gospodarczej, dlatego też tak waż-
ne są badania nad skutecznością wycią-
gów z grejpfruta na kukurydzę.

Źródło:
- Katedra Uprawy Roli i Roślin Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu
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Zioła są ważnym elementem runi pastwiskowej i łąkowej. Poprawiają nie tylko jej smakowitość, ale również skład che-
miczny oraz wartość pokarmową. Oprócz właściwości smakowych i zapachowych część z nich może być witaminami lub 
biokatalizatorami regulującymi i przyspieszającymi przemianę materii zwierzęcia.

mgr inż. Sylwia Walesieniuk
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Zioła pastewne w runi pastwiskowej i łąkowej

Obok tłuszczów, węglowodanów i in-
nych składników pożądana jest w pa-
szy obecność niewielkich ilości substan-
cji tzw. pobudzających, działających ko-
rzystnie na perystaltykę jelit, wydziela-
nie soków trawiennych oraz poprawia-
jące wchłanianie składników pokarmo-
wych. Ruń złożona z tylko samych traw 
i motylkowatych może być mało apetycz-
ną i pozbawioną pewnych składników 
poprawiających trawienie i przemianę 
materii u zwierząt.

Przyjmuje się, że w dobrze wyko-
rzystywanej runi łąkowej czy pastwi-
skowej zioła powinny występować 
w około 10 proc. Przewaga ich mo-
że być jednak tak duża, że prze-
sądza to o niemożliwości dal-
szego prawidłowego użytko-
wania do celów paszowych 
łąki czy pastwiska. Nadmiar 
ziół należy traktować jako 
chwasty – czyli rośliny nie-
pożądane, głównie ze wzglę-
du na swoją szkodliwość, ni-
ską strawność, niską wartość 
pokarmową i wydajność. Ich 
szkodliwość jest związana z ga-
tunkiem i ilością występowania 
w runi łąkowej czy pastwiskowej. 

Niektóre z substancji „pobudzających” 
są charakterystyczne tylko pewnej grupie 
ziół, niestanowiących rodziny traw czy 
motylkowatych. Do takich pożądanych 
dodatków ziołowych należą: krwawnik 
pospolity, babka lancetowata, przywrot-
nik pospolity, kminek zwyczajny, mni-
szek pospolity czy przywrotnik paster-
ski. Na szczególną uwagę zasługują wła-
ściwości olejków eterycznych (np. olejek 
z anyżu, kminu, kolendry, pokrzywy). 
Między innymi pobudzają one gruczo-
ły mleczne krów do wydzielania mle-
ka. Oprócz właściwości wpływających 
na wydajność mleczną w ziołach pastew-
nych znajdziemy substancje regulujące 
trawienie. Do tej grupy związków mo-
żemy zaliczyć olejek z tymianku, mięty, 
majeranku czy szałwii. Podobnie dzia-
łają enzymy proteolityczne występują-

ce w przytuli właściwej. Niektóre olej-
ki działają konserwująco, antyseptycz-
nie a inne czynią paszę apetyczną i aro-
matyczną. Oczywiście ich zbyt duża ilość 
może mieć negatywne skutki, odbijają-
ce się na zdrowiu zwierząt lub w jako-
ści produktów od nich pozyskiwanych. 
Nadmierna ilości roślin niepożądanych, 
może również wpływać niekorzystnie na 
zmiany w siedlisku oraz pogłębiać pro-
ces degradacji użytku zielonego.

Zioła mają zdolność pobierania mi-
kroelementów, czyli pierwiastków śla-
dowych takich jak: mangan, bor, miedź, 
cynk z głębszych warstw gleby i stano-
wią podstawowe źródło w gospodar-
ce żywieniowej zwierząt. Ich znaczenie 
w paszy jest bardzo istotne, gdyż umoż-
liwia prawidłowy rozwój zwierzęcia. Mi-
kroelementy pobierane z paszą czynnie 
współdziałają z enzymami biorącymi 
udział w przemianie materii i przyczy-
niają się do dobrego wykorzystanie pa-
szy. Normy żywieniowe podają, że opty-
malna zawartość mikroelementów w su-
chej masie paszy wynosi: Zn – 50, Cu – 5, 
Mn 60 mg/kg. Ich zawartość uzależniona 
jest np. od rodzaju gleb, na której wystę-

pują. Na skutek niedoboru miedzi mogą 
pojawić się biegunki czy niedokrwistość. 
Nie możemy również zapominać o możli-
wości występowania niedoborów cynku. 
Jego niedobór ma niekorzystny wpływ 
na rozród bydła. Ponadto badania wy-
kazały związek między niedostatecznym 
zaopatrzeniem organizmu w cynk a ni-
ską wydajnością mleczną i zaburzenia-
mi chodu. Udział ziół w wielogatunko-
wej runi zwiększa zawartość makroele-
mentów takich jak: P, K, Na i Mg w uzy-
skiwanej paszy. Gatunki najzasobniej-
sze w potas to przywrotnik pospolity 

i mniszek pospolity. Biorąc pod uwagę 
zawartość sodu, najwartościowsza 

wśród ziół okazała się babka lan-
cetowata. W trawach jest stosun-
kowo mała ilość witamin, dla-
tego należy je uzupełniać do-
datkiem ziół lub roślin mo-
tylkowatych. 

Zwierzęta najchętniej zjada-
ją zioła, gdy rośliny są mło-
de, delikatne i niezdrewnia-
łe. W późniejszym okresie 

rozwoju, gdy zaczynają wy-
twarzać kwiatostany, drewnie-

ją, robią się twarde, zwierzęta 
pobierają je niechętnie, a czasami 

nawet omijają. Zdarza się, że zwie-
rzęta w małych ilościach zjadają nawet 
rośliny zdecydowanie trujące. W ostat-
nich latach coraz większą uwagę zwra-
ca się na występowanie różnych gatun-
ków ziół na łąkach i pastwiskach. W ce-
lu utrzymania pożądanych ziół w runi 
zaleca się nawożenie fosforem i w mia-
rę potrzeby wapnowanie, ograniczanie 
dawek azotu i potasu oraz uzupełnia-
nie mikroelementów w postaci nawo-
żenia organicznego. W przypadku ich 
nieobecności w runi użytków zielonych 
celowe jest ich wprowadzenie poprzez 
podsiew, a na nowo zakładanych mo-
gą być uzupełniane jako elementy mie-
szanek trawiasto-motylkowatych. Obec-
ność w runi chętnie wyjadanych przez 
zwierzęta ziół przyczynia się do wzro-
stu wykorzystania pastwiska niekiedy 
nawet do 40 proc.
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W ostatnich latach w Polsce następuje gwałtowny rozwój technologii związanych z chowem bydła mlecznego i pozy-
skiwaniem mleka. Właściwe wykorzystanie tych narzędzi pozwala na usprawnienie procesu produkcji i podejmowanie 
ważnych decyzji hodowlanych i strategicznych dla gospodarstw.

Dariusz Mazur
p.o. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nidzica

Innowacyjne technologie
utrzymania bydła mlecznego

Hodowla bydła mlecznego jest bardzo 
pracochłonnym działem produkcji zwie-
rzęcej. Wykorzystanie nowoczesnych na-
rzędzi ma decydujący wpływ na popra-
wę ekonomiki produkcji mleka, a w efek-
cie na rentowność gospodarstwa. Zmia-
ny zarządzania i poczynione inwestycje 
w najbliższych latach mogą zaważyć na 
opłacalności produkcji mleka.

Istotnym zagadnieniem jest technolo-
gia utrzymania bydła. W obecnym cza-
sie najlepszym systemem utrzymania jest 
system wolnostanowiskowy. Zwierzęta 
same decydują o czasie pobierania pa-
szy i odpoczynku. Możliwość swobod-
nego poruszania się w oborze sprzyja 
zdrowotności, ogranicza występowanie 
chorób narządów ruchu i zdecydowa-
nie wpływa na poziom produkcji mleka.

W systemie wolnostanowiskowym wy-
różnia się kilka typów utrzymania zwie-
rząt. Najpopularniejszym jest system bok-
sowy z różnymi wariantami wykorzy-
stania materiałów na stanowiskach oraz 
wygrodzeniami. Kolejny typ to obory 
na głębokiej ściółce z podniesionym sto-
łem paszowym. Istotne zmiany obserwu-
je się w technologii wygrodzeń stanowisk 
w systemie boksowym. Mamy duży wy-
bór kształtów przegród zamocowanych na 
stałe lub uchylnych, aby zapewnić zwierzę-
ciu indywidualne potrzeby co do wielkości 
stanowiska i dystansu do innych zwierząt.

Uchylne przegrody poprawiają kom-
fort wstawania i kładzenia się przy węż-
szych stanowiskach legowiskowych. Bar-
dzo dobrze zdają egzamin w budynkach 
o ograniczonych możliwościach rozbu-
dowy. Można zwiększyć liczbę stano-
wisk wypoczynkowych przy zachowa-
nej kubaturze obory. Przegrody przednie 
i boczne muszą być wykonane i zamoco-
wane bez ostrych krawędzi, aby nie do-
szło do uszkodzenia ciała. Ostatnie sta-
nowiska w rzędzie powinny być od stro-
ny korytarza zabudowane. W tym sys-
temie utrzymania zakłada się, że kro-
wa powinna spędzać 53 proc. czasu do-
bowego, leżąc na legowisku. Jeżeli tak 
nie jest, dochodzi do przeciążenia koń-
czyn i pogorszenia trawienia w żwaczu, 
a w efekcie dochodzi do obniżenia wy-
dajności mlecznej. 

Oprócz zapewnienia komfortu nale-
ży zachęcać zwierzęta do odpoczynku. 
Na rynku dostępna jest szeroka gama 
materiałów wykorzystywanych na sta-
nowiskach legowiskowych. Gospodar-
stwa, które posiadają wystarczającą ilość 
słomy, najczęściej korzystają z tego mate-
riału. Jednak obecnie w większości obór 
stosuje się nowsze rozwiązania. Coraz 
popularniejszy jest siany i suchy piasek 
rozprowadzany maszynowo lub ręcznie. 
Część gospodarstw korzysta z mat wyko-
nanych z gumy antypoślizgowej o grubo-
ści 20-30 mm. Stosuje się też maty trzy-

warstwowe o przekroju: guma – pianka 
– guma o grubości 60 mm lub materace 
ze specjalnych tkanin bardzo wytrzyma-
łych i elastycznych wypełnionych granu-
latem gumowym o ziarnistości 3-6 mm. 
To rozwiązanie doskonale sprawdza się 
nie tylko w oborach zamkniętych, ale 
także w kojcach i boksach zewnętrznych.

Rzadko spotykanym rozwiązaniem 
jest łóżko wodne. Gumowe rękawy 
wypełnione są wodą i mają korzystny 
wpływ na zdrowotność kończyn. Są też 
dobrym izolatorem, nie ma potrzeby do-
ścielania. Konstrukcja takiego łoża przy-
pomina duży pęcherz z kauczuku. Wy-
pełniony jest ok. 200 l wody lub inną sub-
stancją odporną na niskie temperatury. 
Montuje się je bezpośrednio na płycie be-
tonowej, a wypukły kształt powoduje, że 
nieczystości spływają na boki legowiska, 
a łóżko jest stale czyste i suche.

Podsumowując, należy stwierdzić, że 
prawidłowo skonstruowane, suche i wy-
godne stanowisko jest podstawą sukcesu 
w hodowli bydła mlecznego. Krowa wy-
poczęta i zdrowa w optymalnych warun-
kach środowiskowo-żywieniowych mo-
że wykazać swój potencjał genetyczny.

Źródło:
- Poradnik „Nowoczesne technologie w pro-
dukcji bydła mlecznego” CDR w Brwino-
wie Oddział w Radomiu 2013
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Rolnictwo głównie kojarzone jest przez ludzi z zanieczyszczeniem wód i emisją nieprzyjemnych zapachów, a nie jako 
źródło zanieczyszczenia powietrza czy też źródło emisji zanieczyszczeń gazowych. Tymczasem działalność rolnicza jest 
obecnie głównym źródłem szkodliwych emisji gazowych.

mgr inż. Krystian Żarnowski
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo

Ograniczenie emisji amoniaku w hodowli bydła

Jednym z głównych zanieczyszczeń 
powietrza powstających w produkcji rol-
niczej jest amoniak, który opadając wraz 
z deszczem, przyczynia się do zanieczysz-
czenia wód powierzchniowych i zakwa-
szania gleb. W Polsce rolnictwo odpowie-
dzialne jest za 94% emisji tego gazu. Naj-
więcej, bo aż 78%, tej emisji związana jest 
z odchodami zwierzęcymi, a pozostałe 22 
proc. związane jest ze stosowaniem na-
wozów azotowych. W związku z tym za-
częto szukać rozwiązań neutralizujących 
wpływ produkcji zwierzęcej na środowi-
sko. Już od dawna w chowie zwierząt dą-
żono do zmniejszania wysokich stężeń do-
mieszek gazowych w pomieszczeniach in-
wentarskich, ale nie brano przy tym skut-
ków środowiskowych, a głównie oddziały-
wanie amoniaku na zdrowie i produkcyj-
ność zwierząt inwentarskich. Aby ograni-
czyć emisje tego gazu, podejmuje się obec-
nie liczne działania na drodze żywieniowej 
oraz rozwiązań technologicznych.

Żywieniowe metody ograniczania emi-
sji amoniaku z produkcji zwierzęcej

Wydłużenie okresu pastwiskowego. 
Metoda polegająca na zwiększaniu czasu 
przebywania bydła na pastwisku. Na pa-
stwisku mocz nie miesza się razem z ka-
łem, nie dochodzi więc do oddziaływa-
nia ureazy zawartej w moczu na wyda-
lone, niestrawione białko kału, stąd ilość 
wydzielanego z odchodów amoniaku jest 
znacząco mniejsza. Dodatkowo mocz ule-
ga szybkiemu wchłonięciu do gleby, przez 
co czas emisji amoniaku do powietrza ule-
ga skróceniu. Bydło przebywając dłużej na 
pastwisku, nie oddaje odchodów w obo-
rze, co tak samo obniża ilość emisji z sa-
mego budynku oraz płyt obornikowych 
i zbiorników na gnojówkę. Szacuje się, iż ta 
metoda ogranicza emisję amoniaku o ok. 
20%. Jednak aby móc tę metodę zastoso-
wać, należy posiadać w gospodarstwie od-
powiednio duży areał trwałych użytków 
zielonych przeznaczonych na wypas o od-
powiedniej jakości i wydajności.

Bilansowanie dawki pokarmowej. 
U przeżuwaczy wydalanie związków azo-
tu jest ściśle uzależnione od koncentracji 

białka ogólnego w dawce pokarmowej. Aby 
zredukować emisję amoniaku, należy za-
dbać o odpowiednie proporcje traw, siano-
kiszonki i siana do zbóż i koncentratów. Po-
dawanie nadmiernej ilości paszy zwierzę-
tom zamiast oczekiwanego wzrostu wydaj-
ności powoduje wydalanie nadmiernej ilo-
ści substratów z odchodami. Odpowiednie 
bilansowanie dawki paszowej pozwala na 
zmniejszenie zawartości składników od-
żywczych, które są wydalane z odchoda-
mi oraz większym przyswajaniu przez or-
ganizm zwierząt i przetwarzaniu na mle-
ko i mięso. Opracowanie dawek pokarmo-
wych precyzyjnie dostosowanych do wy-
magań uwzględniających różne fazy cyklu 
rozrodczego czy produkcyjnego zwierząt 
również przyczyni się do redukcji emisji 
gazów podczas ich chowu. W dawce na-
leży zawsze równoważyć stosunek białka 
do energii.

W żywieniu przeżuwaczy zaleca się 
zmniejszenie dawek skarmiania zielonek 
na rzecz pasz objętościowych o zmniejszo-
nej zawartości białka, takich jak kiszonka 
z kukurydzy, siano, słoma itp. Ruń łąkową 
należy spasać w późniejszej fazie rozwo-
jowej traw, gdy zawierają więcej włókna. 
Należy unikać przenawożenia użytków 
zielonych azotem. Emisję gazów możemy 
również zredukować, stosując dodatki pa-
szowe, które poprawiają efektywność wy-
korzystywania pasz.

Przykładem takich dodatków są skon-
densowane taniny, które są naturalnymi 
roślinnymi substancjami należącymi do 
związków fenolowych. Obecne są m.in. 
w nasionach roślin strączkowych, liściach 
lucerny. Paszom nadają zwykle gorzkawy 
smak, dlatego też zaleca się stosować dodat-
ki paszowe, które spełniają wymogi rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy w sprawie dodatków stosowanych w ży-
wieniu zwierząt i na mocy tego rozporzą-
dzenia zostały zatwierdzone i wpisane do 
rejestru dodatków paszowych Unii Euro-
pejskiej. Taniny wiążą się z białkiem w tre-
ści żwacza w połączenia, które nie są roz-
kładane przez mikroflorę żwacza. Dopie-
ro podczas kontaktu z treścią ksiąg i enzy-
mów trzustkowych w jelicie cienkim, ule-
gają rozkładowi i uwolnione w ten spo-

sób aminokwasy są wchłaniane w jeli-
cie. Wpływa to na zwiększoną produkcję 
mleka oraz zwiększenie zawartości biał-
ka w mleku. Poprawia się dzięki temu go-
spodarka azotem i zmniejszenie produkcji 
amoniaku w przewodzie pokarmowym. 
Taniny dodatkowo zapobiegają chorobom 
jelitowym, gdyż neutralizują toksyny i ła-
godzą podrażnienia jelit. Stosowanie tanin 
zmniejsza emisje amoniaku o jedną trzecią.

Niskoemisyjne systemy
utrzymania bydła

Aby ograniczyć emisję gazów w po-
mieszczeniach dla bydła zaleca się:
 szybkie usuwanie moczu do zbiorni-

ka poprzez częste usuwanie gnojowicy 
z kanałów oraz częstą wymianę ściółki;

 w oborach wolnostanowiskowych na 
ściółce zwiększyć ilość ściółki nawet o 50%;

 ciągi komunikacyjne oraz wybiegi należy 
utrzymywać w maksymalnej czystości;

 w oborze z podłogą szczelinową zale-
ca się obniżenie temperatury powietrza 
(zwłaszcza latem) poprzez zastosowa-
nie izolacji termicznej dachu oraz zasto-
sowanie automatycznego systemu stero-
wania wentylacją naturalną, co spowo-
duję zmniejszony przepływ powietrza 
wewnątrz budynku, dzięki czemu emi-
sję amoniaku można ograniczyć o 20%;

 stosowanie dodatków do ściółki i odcho-
dów, które ograniczają proces fermenta-
cji, zawarte w nich mikroorganizmy wią-
żą azot;

 w wentylacji mechanicznej zastosować 
możemy biofiltry redukujące ilość amo-
niaku;
Z myślą o ograniczeniu emisji amo-

niaku do atmosfery Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi opracowało kodeks do-
radczy dobrej praktyki rolniczej dotyczą-
cej ograniczenia emisji amoniaku. Kodeks 
obejmuje przede wszystkim kwestie ni-
skoemisyjnych technik rozprowadzania 
i przechowywania nawozów oraz syste-
mów utrzymywania i żywienia zwierząt. 
Dokument zawiera również zalecenia doty-
czące racjonalizacji nawożenia azotowego.

Źródło: minrol.gov.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

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

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

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

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

realizuje operację pt.

Wszelkie informacje dotyczące wystawy zamieszczane będą na naszej stronie www.wmodr.pl
oraz na http://wmirol.org.pl/, a także w kolejnych numerach Bieżących Informacji. 

Informacje na temat realizowanej operacji: mgr inż. Agnieszka Sołtysiak, tel. 89 535 76 84 w. 40

Ponadto działanie obejmie:
n Poznanie wykorzystywanych wśród hodowców zwierząt ho-

dowlanych rozwiązań produkcyjnych, metod produkcji w ho-
dowli zwierząt. 

n Wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów oraz po-
głębianie współpracy ze Związkami hodowców zwierząt ho-
dowlanych i hodowcami.

n Upowszechnienie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwią-
zań w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich.

n Upowszechnienie wiedzy w zakresie zachowania różnorod-
ności genetycznej zwierząt poprzez prezentację najwarto-
ściowszych pod względem użytkowym zwierząt hodowla-
nych oraz ras zachowawczych.

n Upowszechnianie wiedzy w zakresie produkcji żywności wy-
sokiej jakości poprzez ukierunkowanie wyboru ras do kon-
kretnej produkcji zwierzęcej.

n Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiej-
skich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ho-
dowli zwierząt gospodarskich i pozyskanie wsparcia finan-
sowego oraz polityce rozwoju obszarów wiejskich.

Planowane wyniki operacji:
n Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
n Podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie 

opłacalności produkcji zwierzęcej, dobrostanu zwierząt i za-
chowania bioróżnorodności gatunkowej i rasowej.

n Rozwoju postępu hodowlanego.
n Wprowadzenie innowacyjnych technologii produkcji.
n Odbudowa pogłowia ras rodzimych oraz poszerzenie różno-

rodności banku genetycznego.
n Podniesienie rentowność i konkurencyjność gospodarstw 

rolnych. 

Głównym celem operacji jest organizacja wystawy zwierząt hodowlanych utrzymywanych w województwie 
warmińsko-mazurskim z uwzględnieniem ras rodzimych, podczas której odbędzie się promocja postępu 
hodowlanego hodowców z regionu Warmii i Mazur.

Termin realizacji operacji: 26-27 października 2019 r.

ORGANIZACJA WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ
WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

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

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

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

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

realizuje operację pt.

Wszelkie informacje dotyczące wystawy zamieszczane będą na naszej stronie www.wmodr.pl
oraz na http://wmirol.org.pl/, a także w kolejnych numerach Bieżących Informacji. 

Informacje na temat realizowanej operacji: mgr inż. Agnieszka Sołtysiak, tel. 89 535 76 84 w. 40

Ponadto działanie obejmie:
n Poznanie wykorzystywanych wśród hodowców zwierząt ho-

dowlanych rozwiązań produkcyjnych, metod produkcji w ho-
dowli zwierząt. 

n Wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów oraz po-
głębianie współpracy ze Związkami hodowców zwierząt ho-
dowlanych i hodowcami.

n Upowszechnienie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwią-
zań w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich.

n Upowszechnienie wiedzy w zakresie zachowania różnorod-
ności genetycznej zwierząt poprzez prezentację najwarto-
ściowszych pod względem użytkowym zwierząt hodowla-
nych oraz ras zachowawczych.

n Upowszechnianie wiedzy w zakresie produkcji żywności wy-
sokiej jakości poprzez ukierunkowanie wyboru ras do kon-
kretnej produkcji zwierzęcej.

n Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiej-
skich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ho-
dowli zwierząt gospodarskich i pozyskanie wsparcia finan-
sowego oraz polityce rozwoju obszarów wiejskich.

Planowane wyniki operacji:
n Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
n Podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie 

opłacalności produkcji zwierzęcej, dobrostanu zwierząt i za-
chowania bioróżnorodności gatunkowej i rasowej.

n Rozwoju postępu hodowlanego.
n Wprowadzenie innowacyjnych technologii produkcji.
n Odbudowa pogłowia ras rodzimych oraz poszerzenie różno-

rodności banku genetycznego.
n Podniesienie rentowność i konkurencyjność gospodarstw 

rolnych. 

Głównym celem operacji jest organizacja wystawy zwierząt hodowlanych utrzymywanych w województwie 
warmińsko-mazurskim z uwzględnieniem ras rodzimych, podczas której odbędzie się promocja postępu 
hodowlanego hodowców z regionu Warmii i Mazur.

Termin realizacji operacji: 26-27 października 2019 r.

ORGANIZACJA WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ
WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH



Krajowa produkcja pasz wysokobiałkowych w latach 2017- 2020 systematycznie rosła. Wpływ na to ma rosnące wspar-
cie finansowania tych upraw, które ma na celu zapewnienie białkowego bezpieczeństwa kraju i zastąpienie poekstrak-
cyjnej śruty sojowej jako głównego źródła białka w żywieniu zwierząt gospodarskich. Według wstępnych prognoz Insty-
tutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB produkcja roślin strączkowych może wzrosnąć z obecnych 
0,5-0,6 mln ton do nawet 0,8-0,9 mln ton.

mgr inż. Joanna Burda
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ostróda

Alternatywne źródła białka w żywieniu zwierząt

Od kilku lat zauważa się narastające 
zainteresowanie większego wykorzysta-
nia rodzimych surowców białkowych, 
dzięki którym można zastąpić lub uzu-
pełnić importowaną śrutę sojową. Śru-
ta sojowa ze względu na swój skład che-
miczny oraz możliwość stosowania w ży-
wieniu zwierząt była dotychczas najczę-
ściej stosowanym źródłem białka roślin-
nego. Olbrzymie zainteresowanie prze-
mysłu paszowego śrutą sojową mogło 
wynikać z możliwości zakupu jednolitej 
partii produktu o takich samych parame-
trach jakościowych, co ułatwiło prace pro-
ducentom pasz w ustaleniu i przestrzega-
niu wymaganych norm oraz zachowanie 
bezpieczeństwa białkowego kraju.

Obecnie w około 70 proc. Polska uza-
leżniona jest od importu pasz wysoko-
białkowych. Wprowadzona w styczniu 
2019 roku nowelizacja ustawy o paszach 
ma na celu zmianę terminu wejścia w ży-
cie zakazu wytwarzania i wprowadzania 
do obrotu oraz stosowania w żywieniu 
zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowa-
nych na 1 stycznia 2021 roku. W nowej 
ustawie pojawią się informacje o tym, że 
ministerstwo rolnictwa opracuje ogólnie 
dostępny plan wykorzystania krajowych 
źródeł białka oraz zminimalizuje deficyt 
białka paszowego w żywieniu zwierząt 
w zakresie pozyskania białka paszowe-
go ze źródeł krajowych.

Plan będzie dotyczył w szczególno-
ści wskazania:
 Alternatywnych źródeł białka wobec 

białka genetycznie zmodyfikowanego;

 Możliwości zwiększenia udziału kra-
jowych źródeł białka w paszach;

 Działań, jakie powinny być w zakresie 
ograniczenia importu pasz genetycz-
nie zmodyfikowanych.

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA BIAŁKA:

SOJA „NON GMO”

Jednym ze źródeł białka paszowego 
może być soja genetycznie niezmodyfi-
kowana, której uprawa jest szeroko pro-
pagowana w naszym kraju. Z dostępnych 
danych wynika, że powierzchnia uprawy 
soi w Polsce wyniosła w 2012 roku – ok. 2 
tys. ha, a w 2015 roku – ok. 20 tys. ha. Wy-
raźnie widać zainteresowanie rolników 
w zakresie uprawy soi. Surowe nasiona 
soi zawierają związki antyżywieniowe 
np. inhibitory trypsyny. Ich udział unie-
możliwia bezpośrednie dodanie do pasz 
śruty sojowej, która powstała po ekstrak-
cji oleju. Jednakże po obróbce technolo-
gicznej np. w ekstruderze (dezaktywując 
związki antyodżywcze wysoką tempera-
turą i ciśnieniem) nasiona soi mogą sta-
nowić doskonałą paszę dla zwierząt, po-
nieważ zawiera od 35 do 45% białka o do-
brym składzie aminokwasowym. Dodat-
kowo wzbogacają paszę w energię, gdyż 
zawierają powyżej 20% tłuszczu.

Obecnie w krajowym rejestrze jest 17 
odmian niezmodyfikowanej genetycz-
nie soi, co daje podstawy do znacznego 
poszerzenia areału jej uprawy. Doskona-
lenie agrotechniki jej uprawy oraz przy-
gotowanie śruty pełnotłustej lub odtłusz-
czonej metodą ekstruzji pokazuje możli-

wość wprowadzenia je do mieszanek pa-
szowych i diet dla drobiu oraz młodych 
świń jako pełnowartościowego zamien-
nika śruty sojowej genetycznie zmody-
fikowanej.

Jednym z istotnych warunków opła-
calności uprawy soi w Polsce będzie 
utrzymanie dopłat na wysokim pozio-
mie do roślin wysokobiałkowych upra-
wianych na ziarno, w tym soi. W innym 
wypadku może dojść do zmniejszenia 
areału i regresu uprawy krajowych roślin 
strączkowych w tym soi.

Rośliny strączkowe

Istotnym elementem źródła białka pa-
szowego powinny być także nasiona ro-
dzimych roślin strączkowych, charak-
teryzujących się zawartością białka na 
poziomie od 22 do 45%. Białko nasion, 
o którego jakości decyduje skład ami-
nokwasowy, charakteryzuje wysoki po-
ziom lizyny, ilość tego aminokwasu to 
około 7%. Jakość białka roślin strączko-
wych ograniczają aminokwasy siarko-
we: metionina, cystyna oraz tryptofan. 
Dzięki dużej zawartości lizyny w białku 
rośliny strączkowe są doskonałym uzu-
pełnieniem białka zawartego w zbożu. 
Białko zbóż charakteryzuje się znacz-
ną zawartością aminokwasu siarkowe-
go, co przyczynia się do wzajemnego 
uzupełnienia składu aminokwasowego 
z białkiem nasion strączkowych. Łącze-
nie tych surowców paszowych zwięk-
sza wartość biologiczną białka, co przed-
kłada się na lepsze wykorzystanie biał-
ka strawnego.

Tab. 1. Odmiany soi wpisane do Krajowego rejestru w 2018 roku (COBORU,2018)

ODMIANA ZGŁASZAJĄCY HODOWCA

Oressa DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Soya-North Co., Ltd, Białoruś

Viola DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. University of Guelph, Ontario, Kanada

Regina Saatbau Polska sp. z o.o. SatzuchtDonauGes.m.b. H&CoKG, Austria

ES Comandor Euralis Nasiona sp. z o.o. EuralisSemences, Francja

Caroline Saaten-Union Polska sp. z o.o. Agroscope Changings-Wadenswil ACW, Szwajcaria
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Przedłożono tzw. graniczne udziały 
roślin strączkowych w żywieniu różnych 
grup wiekowych oraz gatunków zwie-
rząt. Wprowadzenie tych komponentów 
do pasz wymaga jednak uwzględnienia 
zawartości białka, jego wartości odżyw-
czych oraz związanych z tym efektów 
uzyskiwanych w żywieniu zwierząt go-
spodarskich. Niewątpliwie wymagana 
jest duża dostępność tych produktów na 
rynku. Rośliny takie jak bobik, łubin czy 
groch mogą być źródłem białka w mie-
szankach dla drobiu dorosłego, trzody 
chlewnej oraz bydła. Nie powinny jednak 
być stosowane w żywieniu prosiąt i war-
chlaków oraz drobiu młodego. Z uwa-
gi na obecność substancji antyżywieno-
wych, głównie alkaloidów (łubin), tanin 
(bobik), a także lektyn (groch), ich za-
stosowanie jest ograniczone. Obecnie ze 
względu na stosunkowo niską zawar-
tość białka roślin strączkowych w po-
równaniu z innymi surowcami białko-
wymi oraz fakt, że głównie wykorzy-
stywane są na potrzeby własne gospo-
darstw, tylko w niewielkim stopniu moż-
na zaobserwować ich obecność na rynku 
jako surowców skupowanych i wykorzy-
stywanych do produkcji mieszanek peł-
noporcjowych.

Śruta rzepakowa

Problem zamiany białkowych kom-
ponentów paszowych z sojowych na 
rzepakowe w żywieniu zwierząt wyni-
ka z wyższej zawartości włókna w na-
sionach rzepaku, które nie jest w peł-
ni trawione przez zwierzęta monoga-
stryczne. Ponadto w nasionach rzepaku 
obserwuje się nieco niższe zawartości 
białka (36-38 proc.) w porównaniu do 
pasz sojowych. Wytwarzana w Polsce 
poekstrakcyjna śruta rzepakowa pocho-
dzi z odmian podwójnie ulepszonych, 
tzw. 00, w których obniżona jest zawar-

tość związków antyżywieniowych ta-
kich jak: glukozynolany i kwas eruko-
wy. Wśród wszystkich państw człon-
kowskich Unii Europejskiej odmiany 
rzepaku zarejestrowane i uprawiane 
w Polsce mają najniższą zawartość glu-
kozynolanów. Z uwagi na swą wysoką 
jakość rzepak polski i powstające z nie-
go produkty są chętnie nabywane przez 
inne kraje UE, w szczególności Niem-
cy, gdzie wykorzystanie śruty rzepako-
wej już w 2015 roku przewyższyło wy-
korzystanie śruty sojowej.

Produkcja pasz rzepakowych, zgod-
nie z danymi Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju, wynosi ok. 1,5 mln 
ton i jest tylko w pewnej części zago-
spodarowana w naszym kraju. Głów-
ną przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
brak rzetelnej wiedzy oraz nieuzasadnio-
ne obawy przed pogorszeniem efektów 
produkcyjnych wśród hodowców zwie-
rząt gospodarskich, przede wszystkim 
trzody chlewnej i bydła, gdzie niewątpli-
wie jest największy potencjał zwiększe-
nia udziału pasz rzepakowych. Ograni-
czony w związku z tym lokalny popyt 
na śrutę rzepakową ze strony rodzimych 
hodowców zmusza jej producentów do 
poszukiwania alternatywnych kierun-
ków, gdzie będzie pożądanym surow-
cem paszowym. Dlatego też duża część 
produkowanej w Polsce śruty rzepakowej 
jest eksportowana za granicę, głównie do 
Niemiec, Holandii i Hiszpanii.

Patrząc na krajowy potencjał wyko-
rzystania śruty rzepakowej, wynika-
jący ze struktury pogłowia oraz licz-
by utrzymywanych zwierząt gospodar-
skich, wydaje się, że zrównanie pozio-
mu zużycia względem śruty sojowej 
w Polsce będzie w najbliższych latach 
możliwe do osiągnięcia. Działanie, ja-
kie powinno zostać natychmiast podję-
te, to zmiany w postrzeganiu rzepaku 
i docenienie go jako cennego źródła ro-

dzimego białka i energii oraz szansy na 
zwiększenie opłacalności hodowli, a nie 
tylko jako źródło oleju.

Aby wyraźnie zwiększyć wykorzy-
stanie w paszach białka ze źródeł krajo-
wych, należy zapewnić dostępność od-
powiednio dużych dawek surowca. Do 
jego obrotu i wykorzystania niezbędna 
będzie rynkowa struktura organizacyj-
na oraz logistyczna obejmująca trzy stre-
fy działania:
 Organizowanie produkcji roślin 

strączkowych i obrotu wytworzone-
go towaru,

 Współpracę z producentami estru rze-
pakowego w zakresie odbioru śruty,

 Współpracę z zakładami paszowymi 
i fermami trzody chlewnej i drobiu 
w zakresie dostaw komponentów wy-
sokobiałkowych.

Uzyskanie niezbędnych ilości krajo-
wego białka paszowego, jakie mogłoby 
wzbudzić zainteresowanie dużego prze-
mysłu paszowego, wymagać będzie cza-
su i uwzględnienia wymienionych wyżej 
działań organizacyjnych i badawczych. 
Obserwuje się możliwości zwiększenia 
produkcji krajowego białka paszowego 
w ciągu najbliższych lat, co pozwoliłoby 
na ograniczenie importu śruty sojowej 
w obliczu wystąpienia światowego kry-
zysu białkowego.

Źródła: 
- „Rośliny strączkowe uprawa i użytkowa-
nie paszowe” T. Bieniaszewski, E. Pliszka, 
M. Stanek, K. Wiatr;

- „Program działań z dnia 26.03.2018 w spra-
wie działań w zakresie pozyskiwania alter-
natywnych źródeł białka dla białka soi GM 
w żywieniu zwierząt” – MRiRW

- „Możliwości wykorzystania roślin strączko-
wych w żywieniu zwierząt monogastrycz-
nych” – praca zbiorowa pod redakcja prof. 
dr. hab. A. Rutkowski

Tab. 2. Skład chemiczny nasion roślin strączkowych, w g/kg suchej masy

Gatunek roślin Popiół
surowy

Białko
ogólne

Tłuszcz
surowy

Włókn
 surowe Ca P

Bobik 32,8 – 47,5 240 – 317 11,8 – 23,0   74 – 115 0,9 – 1,5 4,8 – 7,1

Groch siewny
odm. biało kwitnąca 26,0 – 44,4 202 – 272 11,0 – 22,2   62 – 93 0,6 – 1,4 2,7 – 6,8

Groch siewny
odm. barwnie kwitnąca 30,0 – 33,6 222 – 248 16,0 – 17,1   69 – 81 0,9 – 1,2 4,4 – 5,2

Łubin żółty 39,0 – 40,0 384 – 469 40,1 – 62,3 110 – 186 1,9 – 3,5 3,4 – 8,7

Łubin wąskolistny 35,0 – 40,0 296 – 349 44,0 – 65,0 147 – 164 2,7 – 2,8 4,3 – 4,8

Łubin biały 36,0 – 40,6 336 – 450 79,0 – 99,0   89 – 130 3,0 – 3,4 0,4 – 0,6
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Podstawowe zasady bioasekuracji
przy afrykańskim pomorze świń
Mimo działań zmierzających do zwalczenia afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski cały czas obserwujemy roz-
przestrzenianie się tej choroby. Winne są dziki, które jako zwierzęta wędrujące w poszukiwaniu pożywienia przenoszą 
tę chorobę na nowe tereny, zarażając inne zwierzęta.

Anetta Jasińska 
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Działdowo

Dziki roznoszą ASF, ale to nie one są głównym winowajcą 
zarażającym świnie domowe. Do zakażenia stad świń zazwy-
czaj dochodzi w sposób pośredni, poprzez inne czynniki śro-
dowiskowe, takie jak zakażona zielonka, słoma, dziko żyjące 
zwierzęta, np. lisy, a także psy czy koty. Do rozprzestrzenia-
nia się tej choroby przyczyniają się również ludzie, gdyż wi-
rus może być przenoszony na odzieży, obuwiu, skórze, wło-
sach oraz na kołach ciągników.

Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu afrykańskiego po-
moru świń, trzeba przestrzegać zasad bioasekuracji. Najważ-
niejsze z nich to: 
 Wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomiesz-

czeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych 
pomieszczeń, a także stale utrzymywane te maty w stanie 
zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka 
dezynfekcyjnego.

 Ograniczyć możliwości wchodzenia na fermę. Bramy wjaz-
dowe oraz drzwi muszą pozostać zamknięte. 

 Monitorować i zwalczać gryzonie. 
 Prowadzić rejestr środków transportu do przewozu świń, 

które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestr wejść 
osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

 Zabezpieczyć budynki, w których utrzymywane są świnie, 
przed dostępem zwierząt domowych (psów, kotów).

 Utrzymywać świnie w odrębnych, zamkniętych pomiesz-
czeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mające 
oddzielne wejścia oraz niemające bezpośredniego przejścia 
do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne 
zwierzęta kopytne.

 Wykonywać czynności związane z obsługą świń wyłącznie 
przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym 
gospodarstwie, przed rozpoczęciem tych czynności odka-
żać ręce oraz oczyścić i odkażać obuwie. 

 Oczyszczać i odkażać narzędzia oraz sprzęt wykorzystywa-
ny do obsługi świń.

 Używać przez osoby wykonujące czynności związane z ob-
sługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego prze-
znaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.

 Sporządzać przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń 
oraz bieżąco aktualizować ten spis.

Afrykański pomór świń rozwija się dość długo. Czas inkuba-
cji choroby to od 4 do nawet 21 dni, a wyraźne objawy choroby 
pojawiają się tuż przed śmiercią. Pierwszym objawem choroby 
zwierząt jest wzrost ciepłoty ciała, który w warunkach inten-
sywnego chowu trudno rolnikom zauważyć, szczególnie gdy 
świnie w tym czasie nie są apatyczne. Typowe objawy klinicz-
ne ulegają szybkiemu nasileniu i powodują śmierć zwierząt.

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

Objawy ASF:
 sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz licz-

ne wybroczyny na skórze; 
 duszność, pienisty wypływ z nosa; 
 wypływ z worka spojówkowego; 
 biegunka, często z domieszką krwi, wymioty; 
 niedowład zadu; 
 objawy nerwowe w postaci drgawek mięśni.

Dla świń jest to choroba zabójcza i nie ma na nią lekar-
stwa ani szczepionek. Stosuje się tzw. metody administra-
cyjne, które w przypadku wykrycia ogniska ASF nakazują 
uśmiercenie wszystkich świń w stadzie oraz utylizację wszel-
kich materiałów biologicznych, mięsa oraz pasz. Sprzęt, po-
mieszczenia oraz środki transportu muszą zostać poddane 
dezynfekcji, a w promieniu ogniska ustanawia się następu-
jące obszary: zapowietrzenia (3 km) oraz zagrożenie (7 km). 
Dla gospodarstw znajdujących się w tych obszarach wpro-
wadza się restrykcje w zakresie zasiedlania, przemieszcza-
nia i transportu zwierząt z i do gospodarstw. W obszarze 
zapowietrzonym restrykcje trwają 40 dni, a w obszarze za-
grożenia 30 dni.

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy choroby afry-
kańskiego pomoru świń, jest zobowiązany do natychmiasto-
wego zgłoszenia podejrzenia choroby do powiatowego le-
karza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem le-
karza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub wła-
ściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, 
burmistrza).

Źródło:
- www.wetgiw.gov.pl
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W Polsce owce tej rasy można spotkać w ogrodach zoo-
logicznych, gospodarstwach agroturystycznych i hodowlach 
amatorskich. Występują w różnego rodzaju umaszczeniu – od 
brązowego podpalanego, brązowo-białego, czarnego podpalo-
nego po całkowicie czarne.

Tryki powinny osiągnąć wagę 50-65 kg przy wysoko-
ści w kłębie 60-70 cm. Charakteryzują się bujną ognistą 
grzywą, sięgającą od karku przez szyję aż do piersi. Ob-
wód klatki piersiowej wynosi 81-86 cm. Matki powinny 
ważyć 35-50 kg.

Owce należą do grupy zwierząt wcześnie dojrzewających. 
Pierwszy wykot można już zaobserwować u rocznych macio-
rek. Dojrzałość płciową maciorki osiągają w wieku 7 miesięcy. 
Maciorki w ciągu roku rodzą od dwóch do trzech jagniąt. Ja-
gnięta rodzą się silne, zdrowe, cechują się wysoką żywotno-
ścią. Mają twarde racice, krótki ogon. Przeciętna długość ży-
cia owiec kameruńskich wynosi 10-15 lat.

Rasa ta jest odporna na niekorzystne warunki atmosferycz-
ne oraz choroby. Są łatwe w utrzymaniu. Nie wymagają strzy-
żenia. Okresowo pojawiają się cienkie i delikatne włosy pucho-
we. Runo (okrywa wełnista) przystosowane jest do upa-
łów. Wymagają ochrony przed deszczem, stałego dostę-
pu do wody i lizawki. 

Owce nadają się do wypasu średniej i słabej jakości 
pastwisk, a nawet tereny ugorowane oraz do hodow-
li ekstensywnej, jak i intensywnej. Zwierzętom można 
podawać owies gnieciony, jęczmień nie więcej niż 0,7-
1,5 kg dziennie. Karmiącym matkom można podawać 
pasze strączkowe, np. rozdrobniony bobik. Nie potrze-
bują paszy wysokobiałkowej, za to łatwo wykorzystu-
ją pasze objętościowe.

Do obsługi zwierząt należy odrobaczanie owiec 
przeciw nicieniom i tasiemcom. Czynność tę należy 
powtarzać co najmniej dwa razy do roku, o ile nie na-
stąpi wcześniejsza inwazja. Należy zawsze zastosować 
odrobaczenie całego stada, co minimalizuje możliwość 
reinwazji pasożytów. Korekcję racic należy wykonać 
dwa razy do roku, nie później niż dwa tygodnie przed 
wyjściem na pastwisko oraz kilka tygodni przed po-
wrotem do chowu alkierzowego.

Owca kameruńska różni się od typowej owcy do-
mowej. Jest rasą bardziej płochliwą. Przeskakują ogro-
dzenie do wysokości 120 cm. Nie pozwalają się zbliżyć 
do siebie obcym. Zachowują większą bezpieczną odle-
głość niż inne owce. 

Owce kameruńskie są utrzymywane ze względu 
na produkcję dobrych gatunkowo skór oraz smaczne-
go mięsa. Tusza charakteryzuje się niskim poziomem 

otłuszczenia. Mięso tego gatunku jest smaczne, ciemnego ko-
loru, przypominające dziczyznę. Ma inny skład kwasów tłusz-
czowych niż mięso od owiec wełnistych. Jest pozbawione 
przykrego zapachu typowego dla baraniny, szczególnie po-
zyskiwanego ze sztuk starych.

Jagnięta w wieku 5-8 miesięcy dają tusze o wadze 10-16 
kg. Krzyżowanie ras mięsnych z owcami kameruńskimi jest 
bardzo korzystne. Przekazują potomstwu cechy szerstne. Po-
tomstwo pochodzące od krzyżówek z owcami szerstnymi jest 
odporniejsze na pasożyty zewnętrzne, wewnętrzne oraz cho-
roby bakteryjne.

Owce kameruńskie, tak jak wszystkie inne rasy owiec, pod-
legają obowiązkowi identyfikacji i rejestracji zwierząt w sys-
temie prowadzonym przez ARiMR.

Źródła:
- „Rasy zwierząt gospodarskich” Nowicki B, Jasek S, Maciejewski J. 
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2011

- „Hodowla, chów i użytkowanie owiec”, redakcja naukowa prof. 
dr hab. Roman Niżnikowski Warszawa 2011

Owce kameruńskie
– charakterystyka, chów i użytkowanie
Owca kameruńska pochodzi z krajów Afryki Środkowej i Południowo-Zachodniej – Senegalu oraz Wybrzeża Kości 
Słoniowej. Należy do owiec karłowych. Jest mało wymagająca i płodna. Nie wymaga strzyżenia, gdyż jest to owca 
szerstna, bez runa.

inż. Iwona Szajda 
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn
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W Polskich lasach żyje wiele gatunków zwierząt powodujących szkody w rolnictwie. Zaliczamy do nich m.in.: bobry, 
wilki, żubry, niedźwiedzie czy dziki.  We wrześniowym numerze BI pisaliśmy o bobrze europejskim. Tym razem sku-
pimy się na pozytywnym i negatywnym wpływie na środowisko dzika euroazjatyckiego.

mgr inż. Ewa Szeryńska 
Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Dzikie zwierzęta w krajobrazie rolniczym 
(cz. II): Dzik euroazjatycki

Dzik euroazjatycki

Naturalny zasięg występowania dzi-
ka euroazjatyckiego (Sus scrofa) obejmu-
je tereny od północnych krańców Afry-
ki przez środkową i południową Eura-
zję. Nie spotyka się go tylko na półno-
cy Półwyspu Skandynawskiego, w Fin-
landii i w północnej części Rosji. W Pol-
sce dzik jest pospolitym reprezentantem 
tzw. zwierzyny czarnej. Zamieszkuje 
obszary o dużej lesistości, w szczegól-
ności lasy liściaste oraz mieszane, gdzie 
znajduje wiele pokarmu oraz schronie-
nie. Unika tylko terenów otwartych 
oraz górskich. Dzięki swej szerokiej to-
lerancji wobec czynników środowisko-
wych należy do najważniejszych i naj-
liczniejszych dużych ssaków naszej stre-
fy klimatycznej. 

Dzik żyje średnio 15 lat, ma krępą bu-
dowę, z silnie rozwiniętą przednią czę-
ścią ciała oraz wyraźnie niższy zad. Prze-
ciętnie dorosły osobnik osiąga ok. 150-
180 cm. Największe osobniki tego gatun-
ku mają nawet 2 metry długości. Ogon 
jest prosty (do 40 cm długości) zakończo-
ny chwostem, czyli pędzlem. W zależno-
ści od wieku i jakości wyżywienia ma-
sa odyńca może wynosić nawet 200 kg, 
lochy i wycinka od 70 do 110 kg, prze-
latków (drugi rok życia) 35-70 kg, a war-
chlaka od 15 do 30 kg. Pełny rozwój fi-
zyczny dziki osiągają w wieku 5-6 lat.

Ze względu na ułożenie oczu po bo-
kach głowy, pole widzenia dzików jest 
mocno ograniczone. Najlepszym ich 
zmysłem jest węch, zaraz po nim dotyk, 
smak oraz słuch. Dobrze biegają kłusem, 
skokami i galopem, którym potrafią prze-
biec nawet kilkaset metrów. Dodatkowo 
mają dobrą pamięć i umieją dobrze pły-
wać. Żyją stadnie w watahach, w których 
skład wchodzi od kilku do dwudziestu 
osobników obu płci. Odyńce rzadko wią-
żą się z grupą, zwykle żyją samotnie. Wa-
tahy przebywające na wspólnych żero-
wiskach tworzą zgrupowania liczące do 
100 osobników.

Okres godowy dzików, czyli huczka, 
trwa od listopada do stycznia, kiedy to 
odyńce staczają walki o dostęp do sa-
mic. Ciąża trwa do 120 dni. Przed zbli-
żającym się porodem locha w bezpiecz-
nym miejscu układa legowisko z roślin, 
tworząc tzw. barłóg. W jednym miocie 
może przyjść na świat nawet 12 prosiąt, 
choć najczęściej jest ich od 4 do 8. Im 
starsza samica, tym liczebność w mio-
cie jest większa.

Głównym pożywieniem dzika są: tra-
wy, zioła, krzewy, liście, korzenie, żołę-
dzie, orzeszki buczynowe, jagody, grzy-
by oraz żyjące w ściółce leśnej wszelkie-
go rodzaju robaki, larwy i chrząszcze. Po-
nadto dzik zjada ślimaki, jaja ptasie, my-
szy, młode ptactwo i mniejszą zwierzy-
nę, którą uda mu się złowić. Dzik, z braku 
dostatecznej ilości karmy w lesie, wycho-
dzi chętnie na pola i tutaj niszczy wiele 
upraw. Na łąkach i pastwiskach buchtu-
ją w poszukiwaniu dżdżownic, w szcze-
gólności po deszczu, kiedy wychodzą na 
powierzchnię. W miejscach podmokłych 
zjadają żaby, ślimaki, małże, a także ry-
by w płytkich wodach.

Według najnowszych danych liczeb-
ność dzików w Polsce wynosi ok. 215 
tys. osobników. To wszystko za sprawą 
zmniejszonej populacji ich naturalnego 
wroga, jakim jest wilk, który skutecznie 
atakuje pojedyncze sztuki oraz młode. 
Z kolei lisy atakują tylko warchlaki albo 
zbłąkane mniejsze osobniki. Dziki naj-
liczniej występują w województwie dol-
nośląskim ok. 29 tys., najmniej jest ich na 
Podlasiu – ok. 5 tys. W woj. warmińsko-
-mazurskim żyje ok. 18 tys. sztuk.

Z roku na rok dzików przybywa, co-
raz częściej pojawiają się także na tere-
nach miejskich. Łatwiej im tu przetrwać 
zimę z uwagi na stały i łatwy dostęp do 
pokarmu. Karczowanie lasów, rozbudo-
wa miast oraz budowa nowych dróg to 
kolejne powody napływu dzików na te-
reny miejskie.

Wpływ na środowisko

Dziki pełnią ważną funkcję w przy-
rodzie. Buchtując i głęboko ryjąc, miesza-
ją ściółkę z glebą mineralną, powodują 
spulchnienie gleby, co przekłada się po-

Bieżące Informacje nr 10 [361]    Październik 201922

przy zagrodzie



zytywnie na naturalne odnawianie się la-
su. Przywracają równowagę ekologiczną 
w ekosystemach, zjadając owady (koniki 
polne), larwy szkodników leśnych, ślima-
ki lądowe i stawonogi, drobne zwierzęta 
(gryzonie np. myszy), chore ssaki i pta-
ki, a nawet padlinę zwierząt kręgowych 
(sarny, młode jelenie, jagnięta oraz zające). 
Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wybu-
chu chorób. Dodatkowo dziki rozprowa-
dzają w biotopie nasiona drzew i krze-
wów urozmaicając przestrzeń lasu. Nie-
stety wśród wielu pozytywów znajdzie-
my negatywny wpływ na środowisko, 
gdyż dziki niszczą gniazda trzmieli, któ-
re są jednymi z najefektywniejszych owa-
dów zapylających.

Szkody w rolnictwie

Na przestrzeni kilku ostatnich dziesię-
cioleci dzik ze zwierzęcia typowo leśne-
go stał się gatunkiem bytującym na po-
lach, a niekiedy w środowisku miejskim. 
Czynią wielkie szkody, ryjąc w uprawach 
oraz niszcząc zieleń miejską, a także sie-
ją postrach wśród mieszkańców aglome-
racji. Udział roślin uprawnych w poży-
wieniu dzików jest duży i stale rośnie, 
z 30 do 70%. Zaglądają na pola upraw-
ne w celach konsumpcji ziemniaków, na-
sion zbóż (lubi obłuskiwać dojrzewają-
cy mleczny owies), kukurydzy, rzepy, 
marchwi, buraków oraz roślin bobowa-
tych. Największe szkody wyrządzają na 
wiosnę, w okresie od pęcznienia ziar-
na i wschodów młodych roślin do mniej 
więcej końca maja. Pęczniejące i kiełkują-
ce nasiona kukurydzy stanowią dla dzi-

ków specjał. Nawet zaprawy nasienne 
używane do ochrony siewek kukury-
dzy przed szkodnikami i chorobami nie 
zmniejszają im apetytu. Okres żerowania 
dzików na wschodach kukurydzy trwa 
w zależności od warunków pogodowych, 
od 15 do nawet 30 dni, szczególnie w pół-
nocnych częściach kraju. 

Padła zwierzyna, rzadziej żywa, sta-
nowi pierwotną przyczynę ASF w po-
pulacji dzików. Do 17 września tego ro-
ku odnotowano 1685 przypadków afry-
kańskiego pomoru świń (ASF) u dzików 
na terytorium Polski. Z czego na tere-
nie województwa warmińsko-mazur-
skiego odnotowano już 427 przypad-
ków. Wirus ten jest głównym źródłem 

wprowadzającym ASF do stada trzody 
chlewnej. W Polsce stwierdzono już 45 
ognisk ASF, a 19 w województwie war-
mińsko-mazurskim. Ostatnie ognisko 
w naszym województwie odkryto 29 
sierpnia w gospodarstwie położonym 
w gminie Jeziorany, w którym utrzy-
mywano 10 świń.

Sposoby przeciwdziałania

Jednym ze sposobów na chronienie 
się przed dzikami jest ogrodzenie terenu 
siatką lub pastuchem elektrycznym. Na-
leżałoby stosować płodozmian, czyli ro-
tację roślin, aby unikać wysiewania tych 
samych roślin na tym samym polu, gdyż 
dziki z uwagi na dobrą pamięć systema-
tycznie lubią powracać na stanowiska do-
starczające smakowitego pokarmu. Wie-
lu rolników próbuje stosować repelen-
ty o działaniu odstraszającym, nawozy 
uwalniające nieprzyjemne zapachy czy 
strzelanie z karbidu, wywieszanie kosm-
ków włosów, włączanie radia oraz stawia-
nia przebranych kukiełek z ogrodowymi 
lampami solarnymi.

Źródła:
- Pączka G., Mazur-Pączka A., Garczyńska 
M., Kostecka J. Wybrane gatunki zwierząt 
w krajobrazie użytkowanym rolniczo i stra-
tegia ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
Wydawnictwo PAN, Warszawa 2016

- Rekiel A., Sońta M. Baza pokarmowa przed-
stawicieli rodziny świniowate (Suidae), 
SGGW Warszawa 2019

- Wojskowe Koło Łowieckie nr 235 „Osa” 
w Toruniu, http://www.wkl-osa.pl

Fot. Ewa Szeryńska
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

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

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

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

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
realizuje operację pt.

Głównym celem operacji jest wspieranie profesjonalnej 
współpracy między producentami rolnymi a związkami 
branżowymi, w szczególności wzrost zainteresowania 
producentów zrzeszaniem się w aspekcie różnych form 
współdziałania oraz wzmacnianie ich pozycji w łańcuchu 
żywnościowym. 
Dodatkowo celami operacji są:
n Poprowadzenie dyskusji na temat aktualnych pro-

blemów i zagrożeń oraz możliwości dalszego rozwo-
ju produkcji zwierzęcej, a następnie syntetyczne jej 
podsumowanie.

n Upowszechnienie wiedzy i zdobycie nowych doświad-
czeń wśród bezpośrednich uczestników operacji z za-
kresu systemów jakości żywności, innowacyjnych roz-
wiązań w produkcji zwierzęcej, jak również zapoznanie się 
z przykładami dobrych praktyk.

Planowane wyniki operacji:
n Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
n Podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie opłacalności 

produkcji zwierzęcej, dobrostanu zwierząt i zachowania bioróżnorodności 
gatunkowej i rasowej.

n Zawężenie współpracy między związkami branżowymi a hodowcami zwierząt 
i producentami żywności pochodzenia zwierzęcego.

Termin realizacji operacji: 26 października 2019 r. 
Forma realizacji operacji: Seminarium

Wszelkie informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w powyższym seminarium będą umieszczane na bieżąco. Zapraszamy do śledzenia 
nas na naszej stronie www.wmodr.pl, oraz na www.agrorynek.warmiamazury.net, a także w kolejnych numerach Bieżących Informacji. 

Informacje na temat realizowanej operacji: dr inż. Rodian Pawłowski, tel. 89 535 76 84 w. 52

Wspieranie współpracy między
Związkami Hodowców Zwierząt a producentami rolnymi
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z przykładami dobrych praktyk.

Planowane wyniki operacji:
n Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
n Podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie opłacalności 

produkcji zwierzęcej, dobrostanu zwierząt i zachowania bioróżnorodności 
gatunkowej i rasowej.

n Zawężenie współpracy między związkami branżowymi a hodowcami zwierząt 
i producentami żywności pochodzenia zwierzęcego.

Termin realizacji operacji: 26 października 2019 r. 
Forma realizacji operacji: Seminarium

Wszelkie informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w powyższym seminarium będą umieszczane na bieżąco. Zapraszamy do śledzenia 
nas na naszej stronie www.wmodr.pl, oraz na www.agrorynek.warmiamazury.net, a także w kolejnych numerach Bieżących Informacji. 

Informacje na temat realizowanej operacji: dr inż. Rodian Pawłowski, tel. 89 535 76 84 w. 52

Wspieranie współpracy między
Związkami Hodowców Zwierząt a producentami rolnymi
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APLIKACJA 
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

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

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

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

organizowanych przez WMODR,
 zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia 

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

 będziesz miał dostęp do najświeższych informacji 
z branży rolniczej,

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

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

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z TWOIM DORADCĄ WMODR

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

Aplikację można również pobrać wpisując w przeglądarce 
telefonu adres internetowy: aplikacja.wmodr.pl
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Chów i hodowla ryb w ziemnych stawach
typu karpiowego, cz. II
„Początkiem wrzechrzeczy jest woda” 
Tales z Miletu (635 – 543 p.n.e.)

dr inż. Tomasz Kajetan Czarkowski 
Ichtiolog WMODR z siedzibą w Olsztynie

Rodzaje, typy i kategorie stawów ziemnych

Należy wyjść z założenia, iż stawy ziemne są najprostszymi 
urządzeniami wodnymi służącymi do kształtowania, retencji 
oraz korzystania z zasobów wodnych na obszarach wiejskich. 
Są nie tylko dość łatwe do wykonania i prostsze w codziennej 
obsłudze, ale też mniej kapitałochłonne niż większość innych 
urządzeń wodnych funkcjonujących na wsi. Również sposób 
użytkowania hodowlanego jest dość prosty i najbardziej zbli-
żony do klasycznego rolnictwa (Czarkowski 2013). 

Uwzględniając teren, na którym są budowane, stawy ziemne 
możemy podzielić na: śródleśne, śródpolne, miejskie, wiejskie, 
młyńskie, klasztorne i parkowe, natomiast ze względu na rodzaj 
zasilania dzielimy je na: opadowe, drenowo-melioracyjne, rzecz-
ne, źródlane oraz jeziorowe (Guziur 1997). Oczywiście najlep-
szym sposobem zasilania stawów ziemnych z punktu widze-
nia gospodarki rybackiej jest zasilanie wodami rzek i cieków, 
o czym jeszcze będzie mowa. W przedwojennym, klasycznym 
już opracowaniu Sawaszyńskiego i Kołdera (1938) stawy wiej-
skie podzielono na trzy typy ze względu na sposób ich budo-
wy: stawy sypane, stawy kopane oraz stawy kopano-sypane. 

Jednak najistotniejszy z rybackiego punktu widzenia podział 
stawów ziemnych uwzględnia cechy hydrotechniczne zbiorni-
ka, które w znaczący sposób rzutują na efekty produkcyjne. Ze 
względu więc na zróżnicowane możliwości dotyczące zrzutu 
wody stawy ziemne dzielimy na: 
 spuszczalne-osuszalne, 
 spuszczalne-nieosuszalne,
 niespuszczalne.

W swojej pracy doradczej wielokrotnie zetknąłem się z po-
glądem oraz stwierdzeniem, że staw rybny można po prostu 
„wykopać”. Nawet niektórzy, niedoświadczeni pracownicy do-
radztwa rolniczego prezentują taki pogląd. Niestety, zbiorni-

ki kopane pozbawione urządzeń hydrotechnicznych, czyli tzw. 
sadzawki, są jedną z najmniej przydatnych do celów hodow-
lanych form stawowych, gdyż w zdecydowanej większości są 
zbiornikami tzw. niespuszczalnymi. Wiele razy powtarzam, że 
prawdziwy staw rybny się „sypie”, a nie „kopie”, zresztą już 
w roku 1573 Olbrycht Strumieński pisał „O sprawie, sypaniu, 
wymierzaniu i rybieniu stawów”, tworząc pierwszy swoisty 
podręcznik akwakultury. 

Pamiętajmy, że nawet jeśli ze zbiornika kopanego da się 
wypuścić wodę grawitacyjnie, co jest czasem możliwe lub 
na skutek działania pomp, to ze względu na zdjęcie wierzch-
niej, żyznej warstwy gleby znacznie ograniczamy tzw. wydaj-
ność naturalną, która jest niezbędna dla prawidłowego wzro-
stu ryb. Z podobnych względów nie należy stosować sztucz-
nych uszczelnień dna stawowego, gdyż w ten sposób zdecydo-
wanie ograniczamy żerowanie karpi pobierających z dna naj-
wartościowsze, bogate w białko organizmy pokarmowe. W ta-
kich zbiornikach ciężko też utrzymać odpowiednią higienę 
ryb, gdyż zarówno dezynfekcja, jak i ewentualna uprawa dna 
jest niemożliwa, co powoduje wystąpienie chorób i pasożytów 

Stawy spuszczalne nieosuszalne typu towarowego i kroczkowego 
(fot. T.K. Czarkowski)

Staw niespuszczalny (fot. T.K. Czarkowski)

Staw spuszczalny osuszalny w typie przesadki (fot. T.K. Czarkowski)
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ryb, zabagnienie, jałowość oraz ogólną niską kulturę chowu. 
Największy jednak problem wystąpi na jesieni, kiedy powin-
no się odłowić wszystkie ryby – przy niespuszczalnym zbiorni-
ku kopanym ta czynność jest maksymalnie utrudniona, a cza-
sem wręcz niemożliwa, gdyż zastosowanie sieciowych narzę-
dzi połowowych ciągnionych czy stawnych nie gwarantuje ni-
gdy pełnego sukcesu (Czarkowski 2013). 

Popularność niespuszczalnych ziemnych stawów kopanych 
nie wynika tylko i wyłącznie z braku wiedzy, ale też częścio-
wo z braku możliwości zbudowania spuszczalnego zbiornika 
ogroblowanego w wyniku nieodpowiednich warunków wod-
nych, terenowych i lokalizacyjnych. Oczywiście, w zbiornikach 
niespuszczalnych da się uprawiać mocno ekstensywną akwa-
kulturę, jednakże do produkcji rybackiej powinny być wyko-
rzystywane głównie zbiorniki, które mają urządzenia hydro-
techniczne umożliwiające spuszczenie i ponowne napełnienie. 
Jeszcze lepiej, gdy są to zbiorniki z możliwością osuszenia dna. 
Jeśli warunki pozwalają na budowę stawów spuszczalnych, 
to wtedy budowa obiektów bez urządzeń hydrotechnicznych 
traci sens, chyba że budujemy je w celach rekreacyjnych lub 
ozdobnych, ale i tak prędzej czy później pojawią się tam kło-
poty związane z brakiem możliwości zrzutu wody. Niestety, 
takich zbiorników buduje się coraz więcej, mają często charak-
ter zwykłych dołów wydrążonych w ziemi.

Jeśli tylko istnieje możliwość, to starajmy się budować sta-
wy osuszalne, a przynajmniej spuszczalne. W profesjonal-
nych gospodarstwach rybackich wykorzystuje się większą po-
wierzchnię oraz liczbę stawów, które z kolei w zależności od 
pełnionej funkcji w cyklu produkcyjnym dzieli się na nastę-
pujące kategorie:

 ogrzewalniki
 tarliska
 I przesadki
 II przesadki
 stawy kroczkowe

 stawy towarowe
 stawy selekcyjne
 stawy tarlakowe
 zimochowy
 magazyny

Ogrzewalniki to bardzo płytkie zbiorniki mające na celu wstęp-
ne ogrzanie wody i wprowadzenie jej na tarliska, natomiast tar-
liska są małymi stawami przeznaczonymi do tarła ryb. Przesad-
ki I to niewielkie stawy narybkowe, w których produkuje się lip-
cówkę. Przesadki II są trochę większe od przesadek pierwszych 
i służą do wychowu narybku jesiennego. Stawy kroczkowe wystę-
pują w trzyletnim cyklu produkcyjnym, służąc do produkcji tzw. 
kroczka, czyli ryby dwuletniej. Stawy towarowe mają największą 
powierzchnię w gospodarstwie, która w przypadku pojedyncze-
go stawu może wynosić od kilku do nawet 500 ha. W polskich 
warunkach najczęściej jednak nie przekracza 50 ha. Stawy tarla-
kowe i selekcyjne służą do wychowu tarlaków i selektów. Zimo-
chowy to stawy, w których ryby przeżywają okres zimowy, są 
głębsze niż reszta zbiorników, natomiast magazyny służą do prze-
trzymywania ryb odłowionych i przeznaczonych do sprzedaży.

Źródła:
- Czarkowski T.K. 2013 – Przyzagrodowy staw rybny – najprostsza 
forma akwakultury – Wyd. WMODR 

- Guziur J. 1997 – Chów ryb w małych stawach – Ofic. Wyd. Hoża, 
Warszawa

- Guziur J., Białowąs H., Milczarzewicz W. 2003 – Rybactwo stawo-
we – Ofic. Wyd. Hoża, Warszawa

- Król Cz. 1986 – Budownictwo rybackie – PWRiL, Warszawa
- Sawaszyński J., Kołder W. 1938 – Stawy wiejskie. Budowa i użyt-
kowanie – Nakładem PZUW, Warszawa

- Wojda R. 2006 – Karp. Chów i hodowla – Wyd. IRS, Olsztyn

Spuszczalny osuszalny staw typu kroczkowego (fot. T.K. Czarkowski)

Stawy typu tarliskowego (fot. T.K. Czarkowski)

Ogrodzone stawy magazynowe (fot. T.K. Czarkowski)

Staw spuszczalny osuszalny w typie ogrzewalnika (fot. T.K. Czarkowski)
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Oszczędne gospodarowanie
zasobami wodnymi – system kroplowy
Rosnące zapotrzebowanie na wodę w rolnictwie, połączone ze skutkami zmian klimatycznych, wiąże się z występo-
waniem niedoborów wody. W celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju właściwym staje się konieczność 
ochrony zasobów wodnych i racjonalnego gospodarowania nimi. Pokrywa się to z potrzebą realizacji wspólnej polityki 
Unii Europejskiej wyznaczającej standardy w ochronie środowiska.

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

Roczny pobór wody na cele rolnicze w Unii Europejskiej sta-
nowi średnio 24%, z kolei intensywna produkcja rolna na ob-
szarach cechujących się gorącym klimatem zużywa do nawod-
nień nawet 80% wody. Dwukrotne zwiększenie zużycia wody 
na świecie na cele nawadniania upraw od 1960 do 2000 roku, 
świadczy o tym, że rolnictwo jest znaczącym jej konsumentem. 

Nawadnianie roślin, podobnie jak nowoczesna produkcja 
rolna, powinno opierać się na integrowanych zasadach. Wyróż-
nia się 3 główne zasady integrowanego nawadniania: 
 oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi na wszyst-

kich etapach użytkowania (unikanie strat wody zarówno 
podczas transportu, gromadzenia, jak i nawadniania),

 nawadnianie tylko w miarę potrzeb według wiarygodnych 
kryteriów,

 ochrona źródeł wody przed zanieczyszczeniem.

Nawadnianie prowadzone bez oszacowania potrzeb wodnych, 
nawet przy stosowaniu oszczędnych instalacji nawodnieniowych, 
powoduje straty wody, energii oraz składników pokarmowych, 
które są wymywane z podłoża i przedostają się do środowiska. 

Dlatego aby zwiększyć efektywność wykorzystania wody 
i ograniczyć jej straty, rolnicy powinni zmienić metody nawad-
niania upraw na bardziej oszczędne. Wydajne systemy nawad-
niające powinny łączyć się z wykorzystaniem obiektywnych 
kryteriów umożliwiających szacowanie potrzeb nawodnienio-
wych upraw (wyznaczania dawek i terminów nawadniania). Za-
stosowanie automatyki do nawadniania upraw ma duże znacze-
nie, gdyż eliminuje potencjalną możliwość popełnienia błędów 
przez użytkownika, a tym samym znacząco obniża straty wody. 

Obecnie inwestycje związane z wprowadzaniem integrowa-
nych metod nawadniania można finansować ze środków dzia-
łania związanego z Modernizacją gospodarstw rolnych“ objęte-
go PROW 2014-2020 w obszarze dotyczącym nawadniania w go-
spodarstwie. W ramach niniejszej operacji IUNG opracowało 
ekspertyzę pn. „Wyznaczenie obszarów w różnym stopniu za-
grożonych wystąpieniem suszy w Polsce na potrzeby wdraża-
nia operacji Modernizacja gospodarstw rolnych”. ARiMR spo-
rządziła i udostępniła wykaz gmin dla całego kraju, obszarów 
objętych suszą, co najmniej w jednym roku, w okresie od 2007 r. 
do 2018 r. Punkty w sporządzanych wnioskach będą przyzna-
wane proporcjonalnie do liczby lat, w których wystąpiła susza. 

Dofinansowanie w zakresie nawadniania można uzyskać 
na tworzenie nowych lub ulepszenie istniejących instalacji na-
wadniających. Wspierane są również inwestycje polegające na 
wykonywaniu ujęć wody, zakupie nowych maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie. Wa-
runkiem przyznania pomocy w przypadku modernizacji ist-
niejącej instalacji nawodnieniowej ma być wykazanie, że no-

wa inwestycja przyniesie min. 10% potencjalnej oszczędności 
wody w ciągu roku.

Istnieje wiele metod nawadniania roślin uprawnych, wśród 
nich można wyróżnić m.in. deszczownie i systemy mikrona-
wadniania (minizraszanie i nawadnianie kroplowe). 

Systemem zalecanym oraz cechującym się wysoką efektyw-
nością jest system kroplowy, gdzie nawadnianie odbywa się za 
pomocą emiterów kropel, tzw. kroplowników w postaci kro-
pel lub strużek. Woda doprowadzana jest przy użyciu elastycz-
nych linii lub taśm kroplujących. Instalacje kroplowe stosowa-
ne są przede wszystkim do nawadniania upraw ogrodniczych 
prowadzonych zarówno w polu jak, i pod osłonami. System 
nawadniania kroplowego najlepiej sprawdza się na plantacjach 
wieloletnich. Dobrze zainstalowana i skalibrowana instalacja 
pozwala na dawkowanie wody oraz zwilżanie gleby na głębo-
kość zalegania systemu korzeniowego bezpośrednio w miej-
scu, gdzie rośnie dana roślina. Dodatkowym atutem tej meto-
dy nawadniania jest możliwość połączenia systemu kroplowe-
go z automatyką nawodnieniową, co prowadzi do wyelimino-
wania potencjalnej możliwości popełnienia błędów przez użyt-
kownika, a tym samym znacząco obniża straty wody. Nawad-
nianie roślin odbywa się wówczas tylko wtedy, gdy przynosi 
to oczekiwane efekty związane ze zwyżką plonu i poprawą je-
go jakości. Najważniejszą zaletą wyróżniającą system kroplo-
wy w odniesieniu do innych rodzajów nawadniania jest wy-
soka efektywność nawadniania, czyli najmniejsza ilość wody 
zużyta na jednostkę wyprodukowanego plonu. W przypadku 
stosowania nawadniania kroplowego straty spowodowane pa-
rowaniem wody z powierzchni gleby są znacznie niższe w po-
równaniu np. do systemów deszczownianych. 

Źródła:
- Treder W., Klamkowski K., Tryngiel-Gać A. 2019. Techniczne i tech-
nologiczne możliwości oszczędzania wody do nawadniania roślin 
uprawnych. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

- https://www.arimr.gov.pl

System kroplowy – borówka amerykańska (fot. Paweł Urbanowicz)
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Prawne skutki suszy 2019
Zgodnie z najnowszym, dwunastym z kolei raportem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach susza 
wciąż występuje w Polsce na terenie 6 województw w tym w województwie warmińsko-mazurskim, i obejmuje dziewięć 
monitorowanych upraw.

mgr Aleksandra Wołosiuk-Burda 
Stażysta Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

W związku z dotkliwymi skutkami suszy Komisja Europej-
ska we wrześniu wydała decyzję, na mocy której możliwe jest 
zastosowanie pewnych odstępstw w ramach obowiązku zazie-
lenienia. Chodzi głównie o międzyplony oraz o ugory. Nad-
rzędnym celem derogacji jest zwiększenie dostępności pasz na 
obszarach występowania suszy. 

Jednakże, aby odstępstwa mogły być zastosowane, niezbęd-
ne jest wskazanie przez członków Unii obszarów dotknię-
tych suszą. W Polsce takie tereny są wyznaczane przez IUNG 
na podstawie kryterium deficytu klimatycznego bilansu wo-
dy (KBW) w określonych terminach, tj. w okresie od 1 kwiet-
nia do 31 sierpnia, w poszczególnych gminach Polski. Za ob-
szary dotknięte suszą uznano gminy z deficytem KBW poni-
żej – 200 mm.

Derogacja, w głównej mierze, będzie polegała na tym, iż:

 Grunty ugorowane będą uznawane za odrębną uprawę w ra-
mach dywersyfikacji upraw oraz za ob-
szar proekologiczny (EFA), nawet je-
żeli grunty te były wypa-
sane lub przeznacza-
ne do celów produk-
cyjnych. Odstępstwo 
nie dotyczy gruntów 
ugorowanych z ro-
ślinami miododaj-
nymi deklarowa-
nych do EFA.

 Za obszary EFA będą 
uznawane uprawy 
roślin ozimych, upra-
wiane w plonie głów-
nym z przeznaczeniem 
na pasze dla zwierząt 
lub wypasanie, a tak-
że międzyplony utworzone 
z pojedynczej uprawy należącej 
do traw lub innych zielnych roślin 
pastewnych. Obecnie istnieje obowiązek mie-
szanki składającej się z co najmniej z dwóch gatun-
ków roślin.

 Rolnicy, którzy wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze 
względu na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w opty-
malnym terminie, będą mogli skrócić okres utrzymywania 
międzyplonu ścierniskowego do 6 tygodni pod warunkiem, 
że na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime.

Szczegóły dotyczące derogacji oraz wykaz obszarów do-
tkniętych w 2019 r. klęską suszy zostaną określone w rozpo-
rządzeniach, które w obecnej chwili są na etapie konsultacji. 

Kolejną formą pomocy w związku z wystąpieniem suszy 
(jak również w związku z deszczem nawalnym, huraganem, 
gradem, powodzią czy przymrozkami wiosennymi) będzie 
wypłata odszkodowania. Nabór wniosków o pomoc należy 
składać do ARiMR od 3 października br. Jednym z warun-
ków uzyskania pomocy jest wystąpienie szkody na co naj-
mniej 30 proc. uprawy. Szacowania dokonuje komisja powoły-
wana przez wojewodę.

Wielkość stawek pomocowych wyglądać będzie następująco:

 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielo-
nych, na której szkody objęły co najmniej 30% i mniej niż 
70% danej uprawy oraz na których obsada zwierząt z ga-
tunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztu-
ki DJP;

 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielo-
nych, na której szkody objęły co najmniej 70% danej upra-
wy i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, ko-

zy lub konie wynosi poniżej 0,3 
sztuki DJP;
 500 zł na 1 ha powierzchni 
uprawy, na której szkody ob-
jęły co najmniej 30% i mniej 
niż 70% danej uprawy 
z wyłączeniem wielolet-
nich użytków zielonych, 
na których obsada zwie-

rząt z gatunku bydło, owce, 
kozy lub konie wynosi po-
niżej 0,3 sztuki dużej;
 1000 zł w na 1 ha po-
wierzchni uprawy, na 

której powstały szko-
dy obejmujące co naj-
mniej 70% danej upra-
wy z wyłączeniem 
wieloletnich użytków 

zielonych, na których obsa-
da zwierząt z gatunku bydło, 

owce, kozy lub konie wynosi 
poniżej 0,3 sztuki dużej.

Należy zaznaczyć, że brak polisy ubezpieczenia co najmniej 
połowy powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem wielolet-
nich użytków rolnych) spowoduje zmniejszenie kwoty pomo-
cy o 50%. 

Źródła:
- www.arimr.gov.pl
- www.iung.pulawy.pl
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Podsumowanie XXVI Jesiennych Targów 
Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”
W dniach 7-8 września na terenie Ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie, odbyły się Jesienne Targi Rolnicze 
„Wszystko dla rolnictwa”. To już dwudziesta szósta odsłona targów, które niezmiennie cieszą się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców Olsztyna i regionu.

mgr Mirosław Fesnak
Kierownik Sekcji Wydawnictw i Informacji

Targi Rolnicze, od wielu lat stanowią doskonałą okazję do 
spotkań, wymiany poglądów, doświadczeń i zdobywania wie-
dzy z zakresu nowych technologii rolniczych wśród rolni-
ków i mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. 
Są również miejscem popularyzowania innowacji w rolnictwie 
oraz zdobywania inspiracji w podejmowaniu nowych wyzwań 
w kreowaniu trendów służących poprawie warunków życia na 
terenach wiejskich oraz podnoszeniu konkurencyjności polskie-
go rolnictwa poprzez bezpośredni kontakt wystawców, produ-
centów i konsumentów.

W leśnej scenerii bogatą ofertę zaprezentowali producenci 
nie tylko z naszego województwa. Na targach zaprezentowa-
ło się blisko 175 wystawców z całej Polski, których ofertę, mi-
mo kapryśnej aury, zobaczyło około 20 000 zwiedzających. Na 
targach zaprezentowany został szeroki asortyment nowocze-
snych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Można by-
ło kupić krzewy ozdobne i owocowe, a także kwiaty rabato-
we i balkonowe oraz powszechnie nasadzane krzewy i drze-
wa iglaste. Nie zabrakło szerokiego wachlarza rozsad warzyw 
i ziół, nasion rolniczych i ogrodniczych, mieszanek traw traw-
nikowych i pastewnych oraz nawozów, preparatów opartych na 
technologii efektywnych mikro organizmów i środków ochro-
ny roślin, chętnie kupowanych przez działkowców i właścicieli 
przydomowych ogródków. Odwiedzający targi mogli uzyskać 
ze strony specjalistów pomoc na temat sposobu pielęgnacji ro-
ślin czy zagospodarowania i aranżacji przestrzeni w ogrodzie.

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyły się prezenta-
cje instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, które 
w ostatnich latach znajdują zastosowanie zarówno w gospodar-
stwach rolnych, jak i domach jednorodzinnych. Specjaliści z tej 
branży udzielali fachowych porad, jak żyć zdrowo, bezpiecznie 
i oszczędnie, prezentując kolektory słoneczne, panele fotowol-
taiczne i inne urządzenia przyczyniające się do zminimalizo-
wania kosztów ponoszonych na energię elektryczną i cieplną.

Zgodnie z tradycją nie zabrakło twórców rękodzieła, sztu-
ki ludowej oraz smacznej kuchni regionalnej. Zaprezentowa-
na została szeroka gama ręcznie wykonanych produktów za-
równo użytkowych, jak i artystycznych począwszy od biżute-
rii oraz kompozycji wykonanych na bazie ziół, przez galante-
rię drewnianą, po robótki szydełkowe, przedmioty zdobione 
metodą decoupage, wyroby z wikliny czy meble ogrodowe.

Na miłośników swojskiego jedzenia czekały domowe wę-
dliny, smalec ze skwarkami i świeży, wiejski chleb – wszyst-
ko według tradycyjnych, regionalnych receptur. Nie zabrakło 
również miodów pozyskanych z warmińsko-mazurskich pa-
siek. W dbałości o bezpieczeństwo kupujących sprzedawcy po-
siadali odpowiednie zezwolenia wydawane przez sanepid czy 
też inspektora weterynarii.

Niezmiennie jak co roku podczas targów można było sko-
rzystać z fachowego poradnictwa – swoje stoiska miały liczne 
instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa na czele 
ze specjalistami z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego.
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Dodatkową atrakcją, szczególnie dla najmłodszych odwie-
dzających Targi, były prezentowane podczas przeglądu źrebiąt 
ras zimnokrwistych źrebaki wraz z matkami, zwierzęta futer-
kowe i ptactwo ozdobne oraz pokaz sprzętu wykorzystywane-
go przez 4. Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej.

Pierwszemu dniu targów towarzyszył konkurs dla Kół Go-
spodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów” organizowany przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. „Bitwa Regionów” to 
ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń 
Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o wła-
sną recepturę i rodzime produkty. W konkursie wzięło udział 
10 Kół Gospodyń Wiejskich z naszego województwa. Zwycię-
żyło Koło Gospodyń Wiejskich „Luba” w Lubajnach z potrawą: 
Luba mazurska czyli rolada ziemniaczana z sosem kurkowym. 
29 września br. podczas Targów „Smaki Regionów” w Pozna-
niu KGW „Luba” reprezentowało województwo warmińsko-
-mazurskie podczas finału konkursu „Bitwa Regionów” zdo-
bywając III miejsce. Na zwycięzców półfinałów i finałów cze-
kały atrakcyjne nagrody, a najlepsze Koło zostało uhonorowa-
ne Pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Drugiego dnia targów producenci żywności z województw 
warmińsko-mazurskiego i pomorskiego zrzeszeni pod hasłem 
„Polska smakuje” zaprezentowali najwyższej jakości produk-
ty spożywcze. Głównym komunikatem „Polska smakuje” jest 
jasny i czytelny przekaz, że żywność wytwarzana w ramach 
systemów jakości żywności i mająca stosowne, uznawane przez 
MRiRW certyfikaty, spełnia najwyższe parametry jakościowe, 
sanitarne, a także smakowe.

Miłośnicy drobiu, a w szczególności gęsiny mogli wziąć 
udział w pokazach kulinarnych i degustacji piersi z gęsiny 
przygotowanej metodą sous-vide, zorganizowanych przez Iław-
skie Stowarzyszenie Producentów Gęsi.

Czas spędzony na Targach umilały występy artystyczne, 
m.in. zespołów ludowych Jezioranie i Baby Ruśkie + 2 Promi-
le, solistek ze Studia Wokalnego Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznego w Dobrym Mieście i zespołu Czarny Ortalion.

Naszych wystawców uhonorowaliśmy w konkursie
na „Najładniejsze Stoisko”, którego laureatami zostali:

I miejsce: P.P.H.U. Mirtrans za profesjonalne przygotowanie 
bogatej oferty ciągników i maszyn rolniczych, w tym za pre-
zentację nowinek ułatwiających pracę na roli;

II miejsce: Krzysztof Nojszewski za różnorodną ofertę pro-
duktów pochodzenia pszczelego, za fachowe porady oraz moż-
liwość degustacji wszystkich sprzedawanych produktów;

III miejsce: Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Sobczak za 
profesjonalną ekspozycję sprzedawanych roślin i bogaty asor-
tyment drzewek ozdobnych piennych w formach szczepionych 
(wierzba, róża, brzoza) iglaków.

Komisja oceniająca przyznała również tytuł „Hit Targów” 
firmie Centrum Ogrodnicze Zieleń Bogusławscy Sp. j. za pre-
zentację funkcjonalności samobieżnej kosiarki Club Cadet z bo-
gatym wyposażeniem i zaawansowanym oprogramowaniem 
sterownika, która ułatwia pielęgnację przydomowych trawni-
ków (do 1000 m2).

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy serdecznie wszystkim wystawcom i zwiedza-

jącym XXVI Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” 
i zachęcamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizo-
wanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego z siedzibą w Olsztynie. Najbliższa okazja już wiosną, 
kiedy odbędą się XII Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie 
o ogrodach”.
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W konkursie fotograficznym wygrały
nagietek, piknik i winorośl
Dorota Bożyczko, Grzegorz Ławrynowicz oraz Łukasz Góralski to zwycięzcy X Edycji Konkursu Fotograficznego 
„Rolnictwo to moja pasja” zorganizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie.

mgr Paulina Jaskólska
Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Dla jednych pasją jest rolnictwo, dla innych fotografia. Ich po-
łączenie to cel konkursu fotograficznego, jaki już od dziesięciu 
lat organizuje Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego z siedzibą w Olsztynie. Wszystko po to, aby po pierw-
sze pokazać urok i piękno warmińskich i mazurskich wsi, a po 
drugie zaprezentować dobre praktyki w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.

W jubileuszowej edycji komisja konkursowa w składzie: prze-
wodnicząca Joanna Zarucka, WMODR z siedzibą w Olsztynie, 
członkowie: Mirosław Fesnak, WMODR w Olsztynie, Renata 
Kierska, WMODR w Olsztynie, Zofia Stankiewicz, członek za-
rządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Adam Koło-
dziejski, młodszy specjalista Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie oceniła 44 foto-
grafie nadesłane przez ośmiu autorów. W kategorii bezpieczna 
zagroda oceniano 13 fotografii, w kategorii zwierzęta gospodar-
skie 18, a w kategorii bezpieczna praca na wsi – 13 fotografii.

Wybór, jak zgodnie podkreślali członkowie komisji, był nie-
łatwy. Niełatwo bowiem ocenić „oryginalność, jakość i wyjątko-
wość” nadesłanych fotografii, jak stanowił regulamin. Zwłaszcza 
wtedy, kiedy prace prezentują bardzo podobny, a do tego wysoki 
poziom. Tu o wszystkim decydowały osobiste odczucia jurorów.

Ostatecznie udało się wyłonić trójkę laureatów. W kategorii 
bezpieczna zagroda zwyciężyła Dorota Bożyczko za zdjęcie pod 
tytułem „Zapach nagietka”. W kategorii zwierzęta gospodarskie 
zwyciężył Grzegorz Ławrynowicz za zdjęcie „Rodzinny piknik”. 
Trzecim laureatem został Łukasz Góralski za pracę „Pielęgnacja 
winorośli” w kategorii bezpieczna praca na wsi.

Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz 
prezentacja prac odbyła się podczas XXVI Jesiennych Targów Rol-
niczych „Wszystko dla rolnictwa” w dniach 7-8 września 2019 r. 
W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 
I oczywiście zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku.

Bezpieczna zagroda, Dorota Bożyczko – „Zapach nagietka”

Zwierzęta gospodarskie, Grzegorz Ławrynowicz – „Rodzinny piknik”

Bezpieczna praca na wsi, Łukasz Góralski – „Pielęgnacja winorośli
Nagrodzeni: Dorota Bożyczko (druga z lewej) i Grzegorz Ławryno-
wicz (pierwszy od prawej)
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Dotacja na inwestycje
w nawadnianie gospodarstw rolnych

Cel pomocy

Susze w Polsce stają się już 
niemal zjawiskiem cyklicznym. 
Szczególnie dotkliwe są w rolnic-
twie. W ubiegłym roku ARiMR 
wypłaciła rolnikom rekompensa-
ty za szkody w uprawach spowo-
dowane suszą w wysokości ponad 
2 mld zł. Nowy rodzaj wsparcia fi-
nansowego, który oferuje agencja, 
ma służyć zapobieganiu tym stra-

tom. Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed 
skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje 
w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Nabory dotyczące na-
wodnienia w gospodarstwie rolnym będą ogłaszane cyklicznie.

Wysokość i zakres wsparcia

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przy-
znawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych 
przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. 

Wsparcie wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych, nie więcej niż 100 tysięcy złotych. Może być 
wyższe i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc 
ubiega się „młody rolnik”. Limit pomocy z obszaru nawad-
niania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limi-
tami z obszarów A-D. Minimalny poziom kosztów inwestycji 
musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału in-
westycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową po-
winno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawar-
cia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 
czerwca 2023 r. 

Wsparcie przyznaje się w formie refundacji części kosz-
tów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: wy-
konania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wy-
korzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budo-
wy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej nie-
zbędnych do nawadniania w gospodarstwie, budowy stud-
ni i zbiorników, zakupu maszyn i urządzeń do poboru, ma-
gazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadza-
nia wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowa-
nia nawadnianiem.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie, należy: w przypadku 
ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędno-
ści wody na poziomie co najmniej 10%; w przypadku powięk-
szenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego ne-
gatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przy-

padku inwestycji wpływających na jednolite części wód po-
wierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu 
na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w do-
rzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną 
(efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji 
w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do po-
miaru zużycia wody.

Wymagane załączniki do wniosku o pomoc finansową

W tym obszarze wsparcia wskazane zostały dokumenty 
preselekcyjne, których niedołączenie skutkuje pozostawieniem 
wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia: 
 ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicz-

nych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią 
tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa 
geologicznego i górniczego wraz z kopią decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie 
z przepisami – w przypadku, gdy operacja obejmuje inwe-
stycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wy-
magającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiega-
jący się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składa-
nia wniosku o przyznanie pomocy ostatecznego pozwole-
nia wodnoprawnego,

 ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z kopią opera-
tu wodnoprawnego, na którego podstawie wydano to po-
zwolenie – w przypadku, gdy operacja obejmuje inwesty-
cję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub po-
wierzchniowych, na której realizację jest wymagane uzy-
skanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegają-
cy się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku 
o przyznanie pomocy posiada ostateczne pozwolenie wod-
noprawne,

 ostateczne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód po-
wierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania 
gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnopraw-
nego, na którego podstawie wydano to pozwolenie – 
w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycję doty-
czącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych 
w celu nawadniania gruntów lub upraw, na której reali-
zację jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnopraw-
nego,

 zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o nie-
zgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – 
w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospo-
darstwie, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na której re-
alizację nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego.

Zgodnie z opublikowanym 17 września 2019 r. ogłoszeniem prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przy-
znanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w go-
spodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 w terminie 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. prowadzony jest nabór 
wniosków o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

dr Marcin Kazimierczuk
Z-ca Dyrektora WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku
W dniach 17-18 września 2019 r. w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyła się 
międzynarodowa konferencja pn. „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020”, którą zorganizowało Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

mgr inż. Maria Suszko
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele MRiRW, Sej-
mu RP, doradztwa rolniczego, jednostek naukowych, organiza-
cji rolniczych i rolników, szkół rolniczych, spółdzielczości rol-
niczej i administracji publicznej oraz goście zagraniczni z wie-
lu krajów europejskich.

Celem głównym konferencji była wymiana informacji, do-
świadczeń i pomysłów na rozwój doradztwa rolniczego w kon-
tekście wyzwań związanych z nowym okresem programowa-
nia oraz budową systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie.

|I sesja plenarna pt. „Obecne i przyszłe wyzwania doradz-
twa rolniczego” poświęcona była takim zagadnieniom, jak:
 Wyzwania dla doradztwa rolniczego w Polsce z perspekty-

wy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Za-
rudzki, podsekretarz stanu MRiRW;

 Perspektywy wzmocnienia doradztwa rolniczego w syste-
mie AKIS – Inge Van Oost, Komisja Europejska;

 Doradztwo w Polsce – stan i wyzwania – Ireneusz Droz-
dowski, dyrektor CDR w Brwinowie.

Odnosząc się do perspektywy doradztwa w Polsce, pan 
Minister Ryszard Zarudzki powiedział, że doradztwo po-
winno być:
 obiektywne i godne zaufania,
 świadczące wysokiej jakości kompleksowe usługi, w odpo-

wiedniej formie, dostosowane do potrzeb rolników,
 przygotowane merytorycznie, metodycznie i praktycznie,
 dysponujące odpowiednimi narzędziami i sprzętem,
 mające dostęp do informacji i baz danych,
 współpracujące z nauką oraz innymi partnerami,
 odpowiadające na współczesne wyzwania i potrzeby,
 odpowiednio finansowane,
 nieodpłatne w określonym zakresie.

|Czym jest System Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie 
(AKIS)? – wg Inge Van Oost
 AKIS to organizacja i interakcja ludzi, organizacji i insty-

tucji, które wykorzystują oraz generują wiedzę i innowacje 
dla rolnictwa oraz powiązanych dziedzin. 

 Główne strony AKIS to: rolnicy, leśnicy, doradcy, naukow-
cy, organizacje rolników i pozarządowe, sieci detaliści, me-
dia, usługi, różne ministerstwa.

 Celem AKIS jest stworzenie regionalnego/krajowego eko-
systemu innowacji poprzez zwiększenie przepływów wie-
dzy między stronami AKIS, jak również wzmocnienie po-
wiazań między badaniami naukowymi i praktyką.

|
Podczas II sesji plenarnej pt. „Doradztwo rolnicze w sys-
temie transferu wiedzy w różnych krajach Europy – do-
świadczenia, perspektywa rozwoju i możliwości współpra-
cy” wypowiadali się przedstawiciele różnych instytucji do-
radczych UE – z Polski, Litwy, Łotwy i Niemiec oraz Ukra-
iny i Mołdawii.

Poza gospodarzami konferencji, swoimi doświadczeniami 
w zakresie udziału doradztwa rolniczego w systemie transfe-
ru wiedzy podzielili się: 
 Edvardas Makelis, dyrektor Litewskich Służb Doradztwa 

Rolniczego,
 Kaspars Zurins, dyrektor Łotewskiego Centrum Doradztwa 

i Szkoleń na Obszarach Wiejskich, 
 Carola Ketelhodt, Biuro Innowacji EIP Agrar Schleswig-Hol-

stein z Niemiec,
 Ivan Pankiv, przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia 

Rolniczych Służb Doradczych Ukrainy oraz 
 Anatolie Fala, zastępca dyrektora Krajowej Agencji Rozwo-

ju Wsi ACSA z Mołdawii.

W drugim dniu konferencji podczas sesji panelowej poświę-
conej możliwościom, oczekiwaniom oraz rozwojowi systemu 
AKIS wypowiadali się eksperci z Polski oraz:
 Anikó Juhász, przewodnicząca Strategicznej Grupy Roboczej 

ds. AKIS przy Komitecie SCAR, podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rolnictwa Węgier,

 oraz Inge Van Oost reprezentująca KE, Dyrekcję Generalną 
ds. Rolnictwa (DG AGRI),

 oraz wielu innych uczestników konferencji.

Wyjazdy terenowe (cztery grupy) do pobliskich czterech go-
spodarstw, a zarazem innowacyjnych przedsięwzięć, były do-
skonałym dopełnieniem konferencji i pozytywnego zderzenia 
teorii z praktyką.              (Fot. CDR Brwinów).
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Ogólnopolski konkurs
„Sposób na Sukces” – podsumowanie
20 września 2019 r. roku w Belwederze w Warszawie odbyła się gala finałowa XIX edycji ogólnopolskiego konkursu 
„Sposób na Sukces”. W tak znakomitym miejscu spotkali się wszyscy finaliści, organizatorzy i sponsorzy konkursu 
oraz wielu gości honorowych i sympatyków tego przedsięwzięcia. Honorowy patronat nad XIX edycją konkursu spra-
wował prezydent RP Andrzej Duda. Główny partner medialny to Telewizja Polska SA Program 1.

mgr inż. Maria Suszko
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rada konkursu wyłoniła 13 finalistów
i wyróżniła 4 przedsięwzięcia w kategoriach:

 indywidualnej – 5 laureatów,
 rodzinnej – 4 laureatów oraz 2 wyróżnienia,
 inicjatywy społeczne – 4 laureatów oraz 2 wyróżnienia.

Wiele z tych podmiotów to dobre przykłady efektywnego 
wykorzystywania środków finansowych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„…Nasi rolnicy i przedsiębiorcy potrafią dobrze wykorzystywać 
nowe możliwości. To zasługa ludzi aktywnych, pełnych pomysłów, od-
ważnych i nie bojących się wyzwań. To zasługa ludzi takich, jak lau-
reaci konkursu „Sposób na Sukces”, którym składam serdeczne gra-
tulacje” (z listu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysz-
tof Ardanowskiego).

Podczas gali głos zabrali i wręczali nagrody:

 dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca prezydenta RP, 
odczytała w imieniu prezydenta list gratulacyjny dla laure-
atów i wyróżnionych w konkursie.

 Szymon Giżyński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi pogratulował wszystkim laureatom i wy-
różnionym, życząc dalszych sukcesów.

 Ireneusz Drozdowski, dyrektor Centrum Doradztwa Rol-
niczego w Brwinowie przywitał laureatów, wyróżnionych 
oraz gości honorowych i pozostałych uczestników gali.

 Janusz Byliński, prezes Zarządu Warszawskiego Rolno-Spo-
żywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach, jeden z wie-
lu partnerów konkursu.

Finaliści konkursu byli szczodrze obdarowani i otrzymali:

 Listy gratulacyjne podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę; 
 Dyplomy od ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysz-

tofa Ardanowskiego oraz dyrektora Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie Ireneusza Drozdowskiego; 

 Nagrody rzeczowe od wielu sponsorów oraz tablety, sfinan-
sowane ze środków PROW na lata 2014-2020;

 Statuetki, oraz upominki od wielu firm i sympatyków kon-
kursu „Sposób na Sukces”. 
Laureaci i wyróżnieni otrzymali również nagrody ufundo-

wane przez samorządy wojewódzkie i gminne i inne instytu-
cje wojewódzkie.

W imieniu laureatów podziękowała organizatorom i partne-
rom konkursu pani Grażyna Ławrynowicz, laureatka z nasze-
go województwa, właścicielka Gospodarstwa Agroturystycz-
nego „Mimoza” w Krawczykach, powiat bartoszycki. Pani Gra-
żyna zgłoszona była przez WMODR Olsztyn i zajęła II miej-
sce w kategorii indywidualnej za rozszerzenie dotychczasowej 
działalności gospodarstwa agroturystycznego o:
• żywienie naturalne i podejście do prozdrowotnego stylu ży-

cia w oparciu o zmiany nawyków i rozwój percepcji;
• powrót do rękodzieła artystycznego;
• uprawy biodynamiczne ogrodu z całym jego potencjałem 

i pięknem oraz wzorem do rozwoju osobowości.

Bieżące Informacje nr 10 [361]    Październik 2019 43

rozwijamy obszary wiejskie



Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
– terminy planowane do 31.12.2019 r.
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru

wniosków*
ROZWÓJ GOSPODARSTW 

1.
Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, któ-
rzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, typ operacji „Płatności dla rolników prze-
kazujących małe gospodarstwa”

30.09. – 29.10.2019 r.

2.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”; typ operacji 
„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

29.03. – 28.06.2019 r.
22.10. – 22.11.2019 r.

3. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”** 15.04. – 31.05.2019 r.
28.10. – 13.12.2019 r.

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

28.12.2018 r. – 25.02.2019 r.
grudzień 2019 r.

5. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, typ operacji „Inwestycje w gospodar-
stwach położonych na obszarach Natura 2000”*** listopad 2019 r.

6. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” 
typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF 

28.02. – 29.03.2019 r.
31.05 – 29.06.2019 r.

7. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ opera-
cji „Premie dla młodych rolników” 31.05. – 29.06.2019 r.

8. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” – nabór obszar a, b, c 29.03. – 27.05.2019 r.

9. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” – nawodnienia w gospodarstwie 25.09. – 22.11.2019 r.

10. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” 
typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF 28.06. – 27.07.2019 r.

11.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produk-
cji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” 

marzec 2019 r.
do 31.12.2019 r.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ 
operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF 30.08. – 28.09.2019 r.

13. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ 
operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF 30.09. – 29.10.2019 r.

14. 
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ opera-
cji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – dla rolników zajmujących się lub podejmujących dzia-
łalność w ramach rolniczego handlu detalicznego 

3.01. – 01.03.2019 r.
październik 2019 r.

15. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ 
operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”****

grudzień 2019 r.
– styczeń 2020 r.

16. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”, typ operacji Roz-
wój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych 07.10. – 20.11.2019 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
17. Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” wrzesień/paźdz. 2019 r.

18. Poddziałanie „Wsparcie z korzystania z usług doradczych” wrzesień/paźdz. 2019 r.

19. Działanie „Współpraca” listopad/grudzień 2019 r.

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

20. Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych 
uczestników systemów jakości” (wnioski należy składać do OT KOWR) ** październik 2019 r.

21. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producen-
tów na rynku wewnętrznym”**** listopad 2019 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

22. Podddziałanie Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla 
środowiska 02.10. – 12.11.2019 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Nabory będą przeprowadzane cyklicznie.
*** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).
**** W ramach naboru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub 
ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U poz. 1235), preferowane będą operacje dotyczące produkcji paszy dla zwie-
rząt gospodarskich realizowane przez podmioty wykorzystujące do tej produkcji surowce niebędące genetycznie zmodyfikowanymi organizmami do użytku paszowego.
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1524. Ustawa weszła w życie z dniem 29 sierp-
nia 2019 r. Uwagi: art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 10 lit. b oraz pkt 34 lit. a, 
art. 3 pkt 11 oraz art. 22 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 
r. art. 1 pkt 3 lit. e w zakresie dodawanego art. 4 ust. 14 oraz art. 3 
pkt 5 wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2020 r.

 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę. Dz.U. z 2019 r., poz. 1564. Usta-
wa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Uwagi: art. 2-4 
wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 
lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego 
z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1422. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
1 sierpnia 2019 r. 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informa-
cyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producen-
tów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 1494. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 sierpnia 2019 r. 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 
sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty po-
mocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ścieko-
wa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 1521. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 14 sierpnia 2019 r. 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 
sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek 
dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonują-
cych zadania na rzecz rolnictwa. Dz.U. z 2019 r., poz. 1522. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 sierpnia 2019 r. 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 
lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków 
podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń. Dz.U. z 2019 r., poz. 1558. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 4 września 2019 r. 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 
sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwesty-

cji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 
1584. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 sierpnia 2019 r. 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 
sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty po-
mocy finansowej na operacje typu „Budowa lub moderniza-
cja dróg lokalnych” 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 2019 r., poz. 1620. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 28 sierpnia 2019 r. 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 
sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty po-
mocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ra-
mach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z roz-
wojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnic-
twa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 1691. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 5 września 2019 r. 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 
sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finanso-
wej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja dzia-
łań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 1698. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 6 września 2019 r. 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2019 r. 
w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 1623. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 28 sierpnia 2019 r. 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2019 
r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowe-
go pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 1632. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 29 sierpnia 2019 r.

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 1430. 

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierp-
nia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia 
wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku 
przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz za-
siłku chorobowego. Dz.U. z 2019 r., poz. 1678.
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Zagrody edukacyjne
– relacja z seminarium wyjazdowego
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w dniach 18-20 września 2019 r. zor-
ganizował seminarium połączone z wyjazdem studyjnym do zagród edukacyjnych województwa warmińsko-mazur-
skiego. Operacja została zrealizowana w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

mgr inż. Renata Kierska 
Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Celem przedsięwzięcia pn. „Zagrody edukacyjne jako in-
nowacyjny kierunek praktycznego kształcenia i popularyza-
cji działalności rolniczej” była wymiana wiedzy i dobrych 
praktyk w zakresie funkcjonowania gospodarstw edukacyj-
nych oraz popularyzacja rolniczego charakteru wsi. Działanie 
przyczyniło się do nawiązania sieci kontaktów i współpracy 
pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność edukacyj-
ną na obszarach wiejskich, osobami zainteresowanymi zało-
żeniem zagrody edukacyjnej oraz podmiotami uczestniczący-
mi w transferze innowacyjnych rozwiązań w obszarze różni-
cującym działalność rolniczą.

Uczestnikami operacji była grupa 30 osób, a wśród nich wła-
ściciele gospodarstw edukacyjnych województwa warmińsko-
-mazurskiego, osoby zainteresowane założeniem zagrody edu-
kacyjnej oraz przedstawiciele instytucji: Kuratorium Oświaty 

w Olsztynie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz-
tynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego z siedzibą w Olsztynie. 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w formie semina-
rium połączonego z wizytami studyjnymi w zagrodach edu-
kacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych 
w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. 

Część seminaryjna odbyła się w zagrodzie edukacyjnej Go-
spodarstwo Agroturystyczne „Ziołowa Dolina” w Wilimowie. 
Uczestników spotkania powitała Małgorzata Micińska-Wąsik, 
zastępca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Zgodnie z programem seminarium, jego uczestnicy wysłu-
chali następujących wykładów:
 Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych – Renata Kierska, 

WMODR,
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 Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw 
edukacyjnych – Maria Kapuścińska, WMODR,

 Innowacyjny i praktyczny aspekt edukacji w gospodarstwie 
rolnym – Magdalena Markiewicz, Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski w Olsztynie,

 Funkcjonowanie zagród edukacyjnych w systemie edukacji 
– Agnieszka Kardaś, Kuratorium Oświaty w Olsztynie,

 Aspekty prawne w prowadzeniu przedsiębiorczości na ob-
szarach wiejskich – Michał Kałuża, specjalista z zakresu pro-
wadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili siedem go-
spodarstw edukacyjnych, poznając zasady ich funkcjonowania 
i ofertę, a także wymieniając doświadczenia z ich właścicielami:
 Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowa Dolina”, Wilimowo,
 Gospodarstwo Agroturystyczne i Ekofarma „Vitalis”, Za-

stawno,
 „Ziołowy Dzbanek”, Sąpy,
 Zajazd Tusinek, Rozogi,
 Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona Dolina”, Marcin-

kowo,
 Mazurska Izba Regionalna przy Agroturystyce „Pod Świer-

kiem”, Marcinkowo,
 Ogrody Markiewicz, Marcinkowo.

Jednym z punktów wyjazdu były warsztaty edukacyjne pn. 
„Lalki motanki – czas na ziołowe baby szafiary i siennice”, któ-
re poprowadziła właścicielka zagrody edukacyjnej „Ziołowy 
Dzbanek” – Ewa Nisiewicz.

Uzupełnieniem operacji jest wydana publikacja przedsemi-
naryjna w postaci broszury pn. „Zagrody edukacyjne Warmii, 
Mazur i Powiśla” oraz ulotka pn. „Szlakiem zagród edukacyj-
nych województwa Warmińsko-Mazurskiego”. 

Publikacje dostępne są na stronie www.w-modr.pl w zakład-
ce wydawnictwa.

W ramach przedsięwzięcia pokazany został szeroki wa-
chlarz innowacyjnych rozwiązań związanych z prowadze-
niem zajęć edukacyjnych w gospodarstwie rolnym. Mamy na-
dzieję, że uzyskana wiedza i zaprezentowane przykłady sta-
ną się impulsem do podjęcia nowych wyzwań na terenie na-
szego województwa.

Bieżące Informacje nr 10 [361]    Październik 2019 47

w domu i w zagrodzie



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

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

Relacja z przebiegu operacji dotyczącej krótkiego 
łańcucha dostaw i rolniczego handlu detalicznego
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zrealizował operację pn. „Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty 
rozwoju lokalnego rolnictwa” dotyczącą małego przetwórstwa lokalnego.

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

W dniach 19-20 oraz 26-27 sierpnia 2019 r. odbyły się zaję-
cia praktyczne przeprowadzone w formie warsztatów na te-
renie Centrum Technologii Przetwórstwa Rolno-Spożywcze-
go w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepieto-
wie. Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli teoretyczną i prak-
tyczną wiedzę w zakresie przetwarzania surowców i tworze-
nia krótkich łańcuchów dostaw jako ważnego elementu małe-
go przetwórstwa w sektorze rolno-spożywczym. Dwudniowy 
program warsztatów obejmował przetwórstwo mleka, mięsa 
i owoców. Na wstępie każdego z pokazów wszyscy uczestni-
cy zostali przeszkoleni z zasad odpowiedniego przygotowa-
nia do udziału w zajęciach praktycznych. 

Omawiano również warunki bezpiecznego poruszania się 
po halach produkcyjnych oraz podstawowe zasady higieny. 

W pierwszym dniu zajęć odbyły się warsztaty z przetwór-
stwa mleka. Prowadzący szkolenie przedstawili i omówili 
wszystkie etapy produkcji sera, począwszy od surowca, po-
przez zadanie odpowiedniej kultury bakterii, chlorku wap-
nia i podpuszczki (celem wytworzenia skrzepu), a skończyw-
szy na prasowaniu wytworzonego sera. Podczas całego pro-
cesu produkcji uczestnicy mieli okazję czynnie uczestniczyć 
w zajęciach. 

Drugi dzień poświęcony był na przetwórstwo mięsa i owo-
ców. Przygotowani do kolejnych zajęć uczestnicy w pierw-
szej kolejności wzięli udział w warsztatach poświęconych 
produkcji kiełbasy ze świeżych surowców. Na każdym eta-
pie produkcji zainteresowani mieli okazję czynnego udzia-
łu w przeprowadzonym procesie technologicznym. Uczest-
nicy zapoznali się również z teoretyczną wiedzą na temat 
higieny i zdrowia personelu, zasad mycia oraz dezynfek-
cji maszyn i urządzeń. Ostatnim etapem zajęć były warsz-
taty z przetwórstwa owoców, podczas których przedstawio-
no i omówiono proces produkcji soku ze świeżych owoców, 
w tym przypadku jabłek. 

Na koniec każdego z warsztatów przewidziana była dla 
wszystkich uczestników degustacja wytworzonych produktów. 
Wszystkie wyroby cieszyły się powodzeniem. 

Podczas szkolenia omówione zostały także zagadnienia z za-
kresu rolniczego handlu detalicznego i krótkiego łańcucha do-
staw. Po cyklu warsztatów odbyła się konferencja podsumowu-
jąca zdobytą w ich trakcie wiedzę. 
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W jej programie znalazły się takie zagadnienia, jak:
 małe przetwórstwo rolno-spożywcze w świetle ustawy,
 bezpieczeństwo żywności,
 identyfikowalność i autentyczność surowca,
 etyka w przetwórstwie żywności,
 przetwórstwo darów lasu, 
 przetwórstwo ziół, roślin i kwiatów, 
 sprzedaż wytworzonego produktu, kanały dystrybucji, moż-

liwości w oparciu o social media. 

Ostatnim punktem konferencji była dyskusja, podczas któ-
rej odbyła się wymiana doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy 
producentami żywności, doradcami i przedstawicielami nauki.

Realizacja operacji umożliwiła wymianę informacji oraz do-
świadczeń pomiędzy jej uczestnikami. Udział w operacji był do-
skonałą formą zdobycia wiedzy na temat przetwórstwa produk-

tów rolnych i krótkich łańcuchów dostaw. Uczestnicy poznali 
możliwości prowadzenia sprzedaży bezpośredniej płodów rol-
nych ze swojego gospodarstwa, a także wyrobów z mięsa, mle-
ka i owoców na lokalnym rynku dla odbiorców detalicznych pod 
warunkiem spełnienia określonych wymogów. Zrealizowany 
projekt przyczynił się w efekcie do osiągnięcia nadrzędnego celu 
operacji, jakim było zwiększenie udziału zainteresowanych stron 
we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie.
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Stół jesienią bogaty
Schyłek lata i początek jesieni to czas, kiedy natura obdarza nas ogromem darów, które ubogacają nasze stoły i spi-
żarnie w mnogość smaków i witamin. To czas, kiedy każda gospodyni przygotowuje zapasy na zimowy czas, tak aby 
rodzinie niczego nie zabrakło.

mgr Elżbieta Czaplicka 
p.o. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Szczytnie

Przełom lata i jesieni to czas, kiedy 
drzewa w sadach uginają się pod cięża-
rem śliwek, jabłek i gruszy, a w warzyw-
nikach dumnie prezentują się ogromne 
dynie. Walory zdrowotne warzyw i owo-
ców są nieocenione, dlatego warto zwró-
cić uwagę na te typowo jesienne, aby spo-
żywać je teraz w sezonie, bo to gwarancja 
otrzymywania z nich tego, co najlepsze, 
bez zbędnych konserwantów i sztucz-
nych składników. Jednocześnie warto je 
przetwarzać w sposób, w jaki robiły to 
nasze babcie. Słoik powideł śliwkowych 
z własnej spiżarni to niezawodny sposób 
na odpędzenie zimowej chandry. Jesień 
nieodparcie kojarzy się też z grzybobra-
niem. To najlepszy czas, by wybrać się 
z koszykiem do lasu po borowiki, pod-
grzybki, maślaki czy rydze. A pojawiają-
ce się na koniec jesieni żurawiny to bo-
gate źródło witaminy C.

Bogactwo warzyw zachęca jesienią do 
spożywania sycących obiadów i kolacji – 
gęstych zup, dań jednogarnkowych, za-
piekanek i placków ziemniaczanych. Do-
starczają one organizmowi solidnej daw-
ki energii i odporności, aby przeciwsta-
wić się chłodom i słotom.

Nie sposób omówić walorów wszyst-
kich warzyw i owoców, dlatego prezen-
tuję te najbardziej kojarzące się z jesienią.

Dynia

Piękna królowa jesieni. Zawiera po-
tas, wapń, fosfor, magnez, żelazo oraz 
witaminy: beta-karoten E, B1, B2, C, PP, 
kwas foliowy, oraz błonnik i pektyny. 
Dynia korzystnie wpływa na wzrok, ser-
ce, układ pokarmowy i co bardzo ważne 
wzmacnia odporność. Istotną cechą dy-
ni jest fakt, że słabo wiąże azotany, jest 
zatem bezpieczna dla naszego zdrowia, 
ponadto mało kaloryczna i lekkostrawna. 
Dynię można gotować, zapiekać, mary-
nować. Powstają z niej placki, zupy, cia-
sta, dżemy, konfitury. Świetnie kompo-
nuje się z innymi owocami i warzywami.

Zupa dyniowa
 35 dag purée z dyni
 2 marchewki

 2 czerwone cebule
 2 łodygi selera naciowego
 4 szklanki bulionu drobiowego
 2/5 szklanki śmietany
 2 łyżki oliwy
 1 łyżeczka kurkumy
 sól, pieprz, kmin rzymski, tymianek, 

rozmaryn
Purée z dyni: dynię umieścić na folii 

aluminiowej na blasze w piekarniku na 
około godzinę w 190°C, obrać, miąższ po-
kroić i zmiksować.

Zupa: cebulę pokroić, zeszklić w ron-
dlu, dodać pokrojone w kostkę marchew-
ki i seler naciowy. Warzywa smażyć kilka 
minut mieszając, podlać 1/2-3/4 szklan-
ki bulionu, doprawić kurkumą, kminem 
rzymskim, tymiankiem i rozmarynem, 
dusić chwilę, wlać resztę bulionu, wrzu-
cić purée z dyni. Zupę gotować, aż mar-
chewka będzie miękka, doprawić solą 
i pieprzem. Po ostygnięciu zupę zmikso-
wać ze śmietaną. Zupa wyśmienicie sma-
kuje podana z prażonymi pestkami dyni 
i grzankami z pieczywa.

Śliwki

Zawierają witaminy: A, C, E i z gru-
py B. Ponadto są źródłem: potasu, żelaza, 
magnezu, wapnia i fosforu. Regulują pra-
cę układu trawiennego i nerwowego. Wy-
kazują działanie antynowotworowe oraz 
przeciwmiażdżycowe. Proces suszenia śli-
wek powoduje pięciokrotne zwiększenie 
w nich zawartości witaminy A oraz błon-
nika, żelaza i fosforu. W kuchni śliwki 
mają szerokie zastosowanie. Od popular-
nych kompotów, dżemów, powideł, ciast, 
knedli, po marynaty do mięs oraz do-
datek do sosów. Przygotowuje się z nich 
również tradycyjne alkohole: śliwowicę, 
rakiję i tarninówkę. Na świątecznym sto-
le często goszczą śliwki w occie, które są 
doskonałą przystawką do mięs.

Powidła śliwkowe
 3 kg śliwek
 200 g masła klarowanego
 200 g cukru

Śliwki umyć i usunąć pestki. Owoce za-
sypać cukrem i odstawić na noc. Następne-

go dnia przełożyć je na dużą patelnię i sma-
żyć na małym ogniu około 40 minut, mie-
szając. Gdy powidła zgęstnieją, dodać po-
łowę klarowanego masła wymieszać i zdjąć 
z ognia. Jeszcze gorące przekładać do sło-
iczków. Na wierzch każdego słoika włożyć 
odrobinę masła klarowanego. Zakręcić. Sło-
iczki nie wymagają pasteryzowania.

Grzyby

Jesień to grzyby. Ich nieocenione wa-
lory smakowe są charakterystyczne dla 
kuchni polskiej od wieków. Każdy pol-
ski dom jesienią pachnie suszonymi 
grzybami. Grzyby zawierają najwięcej 
potasu, ale również żelazo, wapń, fos-
for, jod, selen, sole magnezu. Mają spo-
ro witamin z grupy B (B2 więcej niż 
w warzywach). Grzyby są ciężkostraw-
ne, więc w nadmiarze nie wolno poda-
wać ich dzieciom i osobom starszym. 
Należy jednak zdecydowanie stwier-
dzić, że bez grzybów polski jesienny stół 
byłby bardzo ubogi. Grzyby spożywa-
my duszone, marynowane, jako doda-
tek do mięs, sosów i zup.

Tradycyjna zupa grzybowa
 50 dag podgrzybków
 2 łyżki masła
 1 cebula
 4 szklanki bulionu wołowego
 Trzy czwarte szklanki śmietanki 30%
 1 łyżka soku z cytryny
 1 łyżka mąki pszennej
 1 łyżka posiekanej natki pietruszki
 sól, pieprz

Grzyby oczyścić, umyć, osuszyć, po-
kroić w małe kawałki. Wrzucić do ron-
dla z grubym dnem na roztopione ma-
sło smażyć, delikatnie mieszając, do od-
parowania wytworzonego soku. Dodać 
posiekaną cebulkę, smażyć, aż się ze-
szkli. Wlać gorący bulion, gotować na 
małym ogniu, aż podgrzybki będą mięk-
kie. Śmietankę wymieszać z sokiem z cy-
tryny i mąką. Zupę podprawić przyrzą-
dzoną mieszaniną, dodać do smaku soli 
i pieprzu, gotować chwilę. Podawać po-
sypaną natką pietruszki. Zupa smakuje 
wyśmienicie z łazankami.
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Mówiąc o polskim, jesiennym stole 
grzechem byłoby nie wspomnieć o gęsi-
nie. Przedwojenna tradycja przyrządza-
nia gęsiny na Dzień Świętego Marcina, 
który przypada na 11 listopada, to war-
ta kontynuowania istotna część naszego 
dziedzictwa kulinarnego. Walory sma-
kowe gęsiny są wysoko cenione. Nale-
ży jednak wspomnieć, że polski stół to 
nie tylko miejsce posiłku, ale również 
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Gęś z suszonymi owocami
 1 sprawiona gęś
 1 szklanka suszonych jabłek, śliwek, 

gruszek

 3 ząbki czosnku
 pół szklanki rumu
 1 łyżka masła
 1 łyżka tymianku
 1 łyżka majeranku
 sól, biały pieprz

Gęś umyć, osuszyć, natrzeć w środku 
i z wierzchu solą i pieprzem, zmiażdżo-
nym czosnkiem oraz ziołami. Odstawić 
co najmniej na godzinę w chłodne miej-
sce. Suszone owoce przełożyć do miski 
i skropić rumem, odstawić na 40 minut. 
Do brytfanny wlać trzy szklanki wody. 
Gęś nafaszerować owocami, spiąć wyka-
łaczkami. Tuszkę ułożyć w brytfannie, 
posmarować stopionym masłem, przy-

kryć folią aluminiową. Piec 2,5-3 godzi-
ny w piekarniku nagrzanym do tempe-
ratury 180 st. C, co jakiś czas polewając 
wytworzonym sosem. Gęś podzielić na 
porcje, podawać z kluskami i czerwo-
ną kapustą.

Źródła:
- „Pory roku na talerzu” pod red. Magdale-
ny Drukort, Warszawa 2014

- „Wygraj zdrowie z naturą” dr n.med. 
A. Pawłowski, mgr inż. D. Szeląg, War-
szawa 2018

- „Kuchnia polska na wszystkie okazje” I. Je-
siołowska, H. Szymanderska, Warszawa 
2016

Zioła i przyprawy w codziennej diecie
Na początku września w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło się czwarte co-
roczne szkolenie dotyczące ziół i ich zastosowania w gospodarstwie domowym. Celem szkolenia było podniesienie 
wiedzy uczestników na temat zastosowania ziół w celach leczniczych oraz ich właściwościach zdrowotnych.

mgr inż. Aneta Długokęcka 
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rośliny jako składniki diety towarzy-
szą rozwojowi gatunku ludzkiego od po-
czątku jego dziejów. Współczesne bada-
nia paleobotaniczne ujawniają, że istot-
nym składnikiem diety paleolitycznej ga-
tunku Homo sapiens były m.in. korze-
nie roślin, zioła, orzechy i grzyby. Poży-
wienie w organizmie człowieka podlega 
przemianom biochemicznym, dzięki któ-
rym wyzwala się energia potrzebna do 
wykonywania pracy, funkcjonowania na-
rządów wewnętrznych i utrzymania sta-
łej temperatury ciała.

Organizm otrzymuje energię ze spa-
lania węglowodanów, tłuszczów i białek. 
Wskutek spalania składników pokarmo-
wych w organizmie wytwarzają się obok 
energii substancje uboczne jak: woda, dwu-
tlenek węgla, mocznik i inne. Są one wyda-
lane z organizmu przez płuca, skórę i nerki. 
Do prawidłowego funkcjonowania organi-
zmu człowieka potrzeba około 80 składni-
ków odżywczych. Niektóre z nich mogą 
powstać z innych dostarczonych z poży-
wieniem związków i te nazywamy endo-
gennymi. Natomiast około 50 związków, 
których organizm nie może zsyntezować, 
należy dostarczyć z zewnątrz wraz z po-
żywieniem. Te składniki odżywcze nazy-
wamy egzogennymi. Do składników, któ-
re musimy dostarczać organizmowi z dietą 
należy 8-10 aminokwasów, 3 kwasy tłusz-

czowe, 1-2 węglowodany oraz kilkanaście 
witamin i kilkadziesiąt składników mine-
ralnych. Zapotrzebowanie energetyczne 
powinno być pokryte z zachowaniem od-
powiednich proporcji zależnie od płci, wie-
ku, stanu fizjologicznego itp. 

Przyjmuje się, że dla zdrowego i doro-
słego człowieka zapotrzebowanie energe-
tyczne pokrywają: 

Białka: 10-15%,
Tłuszcze: 25-30%,
Węglowodany: 55-60%.

Do podstawowych zaleceń dietetycz-
nych należą rekomendacje sformułowane 
w Piramidzie Zdrowego Żywienia (IŻŻ), 
a należą do nich: 
 spożywanie regularne posiłków (4-5 

posiłków, co 3-4 godziny), 
 spożywanie jak największej ilości wa-

rzyw i owoców (3/4 warzyw, a 1/4 
owoców),

 spożywanie pełnoziarnistych produk-
tów zbożowych (o ile nie ma przeciw-
wskazań zdrowotnych), 

 spożycie produktów mlecznych (np. 
jogurtu lub kefiru), ograniczenie spo-
życia czerwonego mięsa na korzyść 
ryb, roślin strączkowych i jaj, 

 ograniczenie spożycia tłuszczów zwie-
rzęcych na korzyść olejów roślinnych, 
unikanie spożycia cukru i słodyczy na 
korzyść owoców i orzechów, 

 ograniczenie ilości soli w diecie na ko-
rzyść doprawiania potraw ziołami,

 ruch i wysiłek fizyczny,
 proporcjonalna podaż płynów.

Rośliny zielarskie i przyprawowe są 
cennym źródłem substancji o właściwo-
ściach prozdrowotnych, które zawiera-
ją m.in.: witaminy o wysokim potencjale 
przeciwutleniającym, w tym wit. C, wit. 
E, karotenoidy, wit. D, kwas foliowy i wit. 
B12 oraz minerały, w tym m.in. wapń 
(Ca), selen (Se), krzem (Si) i inne włókno 
pokarmowe (błonnik roślinny), substan-
cje aktywne pochodzenia roślinnego – 
polifenole (flawonoidy, izoflawony, fito-
estrogeny, katechiny, stilbeny i ligniny) 
a wśród nich np. resweratrol, fitostero-
le (ich źródłem są np. rośliny oleiste, ko-
rzeń pokrzywy), saponiny (np. z roślin 
strączkowych, oliwek, żeń-szenia), wie-
lonienasycone kwasy tłuszczowe (m.in. 
orzechów i olejów roślinnych), prebioty-
ki (m.in. błonnik, inulina, fruktooligosa-
charydy i inne związki) i wiele innych 
grup substancji.

Do istotnych efektów fizjologicznych 
ziół i przypraw na układ pokarmowy 
i przebieg trawienia możemy zaliczyć: 
 zwiększenie wydzielania soku żołąd-

kowego (m.in. piołun, pieprz, ziele an-
gielskie, imbir, kurkuma), 
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 działanie rozkurczowe na mięśniów-
kę jelit (m.in. owoc kminku, owoc ko-
pru włoskiego, ziele bazylii, majeran-
ku),

 działanie żółciotwórcze i żółciopędne 
(ziele majeranku, liść rozmarynu, liść 
szałwii, ziele piołunu, lebiodki, kar-
czocha, korzeń chrzanu i inne), 

 działanie przeciw drouboustrojowe 
(m.in. ziele lebiodki, tymianku, owoc 
kminku, liść rozmarynu, szałwi, mię-
ty, goździki, cynamon i inne), 

 działanie antyoksydacyjne (m.in. zie-
le bazylii, lebiodki, tymianku, rozma-
rynu, herbata zielona i inne), 

 przyśpieszenie pasażu jelitowego 
(m.in. imbir, czosnek, kolendra, pa-
pryka chili, pieprz czarny, kurkuma), 

 wpływ na obniżenie cholesterolu 
(m.in. kłącze kurkumy, imbiru, ko-
rzeń chrzanu),

 wpływ na obniżenie poziomu gluko-
zy we krwi (m.in. nasiona kozieradki, 
kora cynamonowca, kłącze kurkumy, 
liść morwy, liść Gurmar – Gymnema 
Sylvester).

W wielu badaniach wykazano, że 
owoce i warzywa są najlepszym źró-
dłem przeciwutleniaczy, które chronią 
organizm przed szybkim starzeniem się 
poprzez neutralizację i usuwanie wol-
nych rodników. W ostatnich latach sku-
teczne przeciwutleniacze wykryto w licz-
nych ziołach. W majeranku, imbirze, pie-
przu i w innych ziołach są takie aktyw-
ne związki, jak diterpeny fenolowe, kwa-
sy fenolowe, flawonoidy. Młode liście po-
krzywy, mniszka lekarskiego i krwawni-
ka zawierają znaczne ilości witaminy C, 
a naturalna witamina E występuje mię-
dzy innymi w naci pietruszki. 

Inne składniki surowców roślinnych 
– jak błonnik, kwas foliowy czy chloro-
filina mają ochronne działanie w wielu 
schorzeniach nowotworowych. Rośliny 
przyprawowe i lecznicze oraz ich wycią-
gi są cennym źródłem wielu mikroele-
mentów (Fe, Cu, Zn, Mo, Co, Mn, Cr). 
Forma, w jakiej występują w ziołach, jest 
łatwo przyswajalna dla organizmu. Bar-
dzo wysoką zawartością żelaza (Fe) cha-
rakteryzuje się ziele tymianku i majeran-
ku. Liście melisy i mięty zawierają znacz-
ne ilości miedzi (Cu), a kwiat prawośla-
zu zawiera cynk. 

Dbając o nasze zdrowie nie powinni-
śmy zapomnieć o dodawaniu ziół i przy-
prawy do codziennej diety. Dzięki temu 
możemy wspomóc leczenie wielu scho-
rzeń i dolegliwości. 

 Zioła łagodzące stany niepokoju, sto-
sowane w stanach stresu: werbena, 
bazylia, melisa, mięta, ruta zwyczajna, 
kalina koralowa, jemioła, głóg, rumia-
nek, kozłek, dziurawiec, tatarak, anyż, 
serdecznik, arcydzięgiel i inne

 Zioła poprawiające sprawność inte-
lektualną, koncentrację: kasztano-
wiec kwiatostan, miłorząb japoński, 
głóg, dziurawiec, żeń-szeń, barwinek 
zwyczajny, jemioła, melisa, ziele kozł-
ka lekarskiego, werbena, liść borówki 
czernicy, owoc borówki czernicy, ru-
ta zwyczajna, jałowiec, nagietek, so-
sna, kardamon, cynamon, oman wiel-
ki, imbir, fiołek trójbarwny i inne

 Zioła zwiększające odporność or-
ganizmu, wzmacniające: kora, pędy 
i szyszka sosny zwyczajnej (nalewki, 
syropy), lukrecja gładka, fiołek trój-
barwny, nostrzyk żółty, hyzop lekar-
ski, ostrożeń warzywny, lubczyk, je-
żówka wąskolistna, korzeń żeń-sze-
nia, aloes, aralia wysoka, eleutero-
kok kolczasty, gałka muszkatołowa, 
seler, bylica boże drzewko, goździki, 
oman wielki, ruta zwyczajna, anyż 
(biedrzeniec), werbena, kalina ko-
ralowa, kocanki piaskowe, szanta, 
imbir, serdecznik, cynamon, głóg, 
kasztanowiec, kardamon, kurmuma, 
szałwia lekarska, gorczyca, rumia-
nek i inne.

 Zioła dla osób z podwyższonym ry-
zykiem chorób układu krążenia: an-
tymiażdżycowe, po zawale, żylaki: 
czosnek, owoc róży, głóg, skrzyp, ru-
ta zwyczajna, jemioła, kasztanowiec, 
ziele kozłka lekarskiego, fiołek trój-
barwny, kalina koralowa – kora, ostro-
żeń warzywny, nostrzyk żółty, estra-
gon, serdecznik, bylica boże drzewko, 
hyzop lekarski, bobrek trójlistkowy, 
drapacz lekarski, lubczyk, oman wiel-
ki, werbena, sosna zwyczajna, kocan-
ka piaskowa, papryka zielona, karda-
mon, i inne.

 Zioła dla osób ze schorzeniami ukła-
du oddechowego: szałwia lekarska, 
majeranek, kminek, kolendra, czar-
nuszka, koper włoski, rumianek czo-
snek, macierzanka, tymianek, lukrecja 
gładka, oman wielki, sosna zwyczaj-
na, szanta zwyczajna, malwa czarna, 
gałka muszkatołowa, pączki kwiato-
we goździkowca wonnego, cynamon, 
hyzop lekarski, werbena, anyż (bie-

drzeniec), bazylia, jeżówka wąskolist-
na, estragon, rzepik pospolity, lubczyk, 
mięta, barwinek, kocanka piaskowa, 
nagietek, głóg kwiatostan, kardamon, 
imbir, pokrzywa zwyczajna, babka 
lancetowata, mniszek lekarski, aloes, 
i inne.

 Zioła wpływające na zdrowie skó-
ry, włosów i paznokci: hyzop, ostro-
żeń warzywny, lukrecja gładka, rze-
pik, sosna zwyczajna, werbena, anyż 
(biedrzeniec), drapacz lekarski, jeżów-
ka wąskolistna, nostrzyk żółty, bylica 
boże drzewko, szałwia lekarska, ruta 
zwyczajna, fiołek trójbarwny, stokrot-
ka, jemioła, kocanka piaskowa, szanta, 
kasztanowiec, nagietek lekarski, goź-
dziki, głóg, skrzyp polny, brzoza, kar-
damon, owoc jarzębiny (przemrożo-
ny), poziewnik szorstkolistny, bobrek 
trójlistkowy, i inne.

 Zioła sprzyjające zachowaniu spraw-
ności ruchowej, zmniejszające dole-
gliwości bólowe układu kostno-sta-
wowego: dzika róża, fiołek trójbarw-
ny, podagrycznik, sosna zwyczajna, 
melisa, jemioła, rozmaryn, kocanka 
piaskowa, szałwia lekarska, bobrek 
trójlistkowy, hyzop lekarski, szanta 
zwyczajna, drapacz lekarski, ostro-
pest plamisty, werbena, jeżówka wą-
skolistna, serdecznik, kalina koralo-
wa kora, goździkowiec, kminek, im-
bir, macierzanka, gorczyca, mięta, na-
gietek, głóg, kasztanowiec, skrzyp po-
lny, brzoza, kardamon, czosnek, pa-
pryka, pieprz i inne.

Źródła:
- www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/aktualno-
sci/2019/Ziola%20i%20rosliny%20przypra-
wowe.pdf

- materiały szkoleniowe dotyczące roślin zie-
larskich w diecie, roślinnych produktów 
leczniczych w praktyce autorstwa Rober-
ta Księżopolskiego – lekarza medycyny, do-
radcy żywieniowego
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
 Sprzedam jarlice z dopłatami rasy kamieniecka długowełnista.

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

stanie. Tel. 790 414 714.
 Gospodarstwo rolne w miejscowości Wodukajmy (gm. Sępopol) 

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

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

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

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

 Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzętu I wł. 
Stan bdb kupiony w kraju u dealera pełny serwis dokumentacja 
opony orginał przód 70% tył 90% szerokie ogumienie komplet ob-
ciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap. Tel. 600 096 165.

 Byki 100% LM 10 sztuk 12-13 miesięcy 5000-5500 zł/szt, ok. Goł-
dapi. Tel. 600 096 165.

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

 Kombajn BIZON Z056 (szerokie koła, rok prod. 1984, stan ide-
alny), owijarkę Metal-Fach (stan idealny), rozrzutnik obornika 
dwuosiowy (prod. polskiej), przetrząsarko-zgrabiarkę (szer. ro-
bocza 3 m), śrutownik bijakowy (silnik 11 kW). Tel. 55 244 81 89 
(dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.

 Sprzedam ciągnik C-330 z turem, rok prod. 1982, sprawny i za-
rejestrowany. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 615 532.

 Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zareje-
strowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestro-
waną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową, 
dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.

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

 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt do 
ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polo-
we, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator oraz kopaczkę 
gwiaździstą jednorzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.

 Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same bu-
dynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 691 877 920.

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

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

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

 Sprzedam zbiornik na mleko 340 litrów i 650 litrów, baloty sia-
na i sianokiszonki. Gmina Purda. Tel. 664 773 157.

 30 ha ziemi rolnej dobrej klasy w całości lub w części. Waplewo 
gm. Jedwabno. Tel. 510 834 283.

 Jelenie byki sprzedam. Wieliczkowo, gm. Lubomino. Tel. 500 891 996.
 Zapisy na drób: kurki odchowane: żółtonóżka (kwiecień), Tetra, 

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

 Grunty rolne 11,11 ha, klasa IV, położone: obręb Bogatyńskie, 
gmina Orneta, powiat lidzbarski. Tel. 604 215 407.

 Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
 Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwity 

wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż, wia-
ty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.

 Chłodnia do mleka 1000 l po wymianie agregatu 2 lata temu - 
7000 zł, gmina Wilczęta. Tel. 609 973 847.

 Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie stacje 
paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ścinacz zielo-
nek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619, 518 867 456.

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

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

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

 Ładowarkę teleskopową JCB, przyczepę do zboża 18 t., rozrzut-
nik T-088, osprzęt do ładowarek, chwytak do bel. Gmina Dobre 
Miasto. Tel. 509 236 519.

 Dom 1-rodzinny, parterowy, wolnostojący położony w malowni-
czym miejscu (gm. Płoskinia). Pow. mieszk. domu wynosi 100 m2, 
pow. działki 5,72 ha. Możliwość rozbudowy budynku mieszkalne-
go. W cenie gotowy projekt rozbudowy z pozwoleniem na budowę. 
Dom składa się z 5 pokoi, przestronnego holu, kuchni oraz łazien-
ki. W domu została wymieniona instalacja elektryczna, centralne 
ogrzewanie (nowe grzejniki, piec CO, okna). Na całej pow. mieszk. 
wymieniono wylewki i podłogi, sufity podwieszane. Na działce du-
ży, murowany budynek gosp. Na posesji znajduje się staw, młody 
owocowy sad, ogródek warzywny i kwiatowy. Dojazd do posesji 
drogą asfaltową. Położenie nadaje się na prowadzenie działalności 
agroturyst. (ok. 300 m do lasu). Tel. 721 015 466.

KUPIĘ:
 Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ur-

sus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie. Tel. 

724 133 999.
 Byczki opasowe do dalszego chowu do 150 kg. Tel. 603 820 720.
 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.

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

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

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

PRACA:
 Zatrudnię kombajnistę na żniwa (z noclegiem). Tel. 795 807 728.
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Adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:

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

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

 DZIAŁDOWO,

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

tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

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

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

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

 OLSZTYN 

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

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

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

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

 SZCZYTNO, ul. Kościuszki 1/6, tel. (89) 624 30 59

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2019 r.

reklama na okładce kolor:

     II, III str. - 1 000 zł netto

     IV str. - 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

     format A4 - 800 zł netto

     format 1/2 A4 - 500 zł netto

     format 1/4 A4 - 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 - 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

     Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     - 500 zł netto

     Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron - 1 000 zł netto 

     Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron - 1 500 zł netto

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

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

Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 31 października 2019 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
1. Co roku po żniwach
2. Duże warzywo
3. Na działalność pozarolniczą
4. Organizm antagonistyczny
5. Zwiększa odporność roślin
6. Zanieczyszcza powietrze w produkcji rolniczej
7. Egzaminacyjna na studiach
8. Sytuacja bez wyjścia
9. Do gry lub cięcia
10. Może być sojowa lub rzepakowa
11. Odgłos wilka
12. … bez dna
13. Kameruńska
14. Hodowlany
15. Kamuflaż
16. Nowoczesna metoda uprawy
17. Kasza jadalna
18. Motyl nocny, którego gąsienice są głównym 

sprawcą uszkodzeń roślin
19. Jeden z objawów ASF
20. Nauka
21. Jeden ze składników surowców roślinnych
22. Pudło

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

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

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

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

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
realizuje operację pt.

Głównym celem operacji jest wspieranie profesjonalnej 
współpracy między producentami rolnymi a związkami 
branżowymi, w szczególności wzrost zainteresowania 
producentów zrzeszaniem się w aspekcie różnych form 
współdziałania oraz wzmacnianie ich pozycji w łańcuchu 
żywnościowym. 
Dodatkowo celami operacji są:
n Poprowadzenie dyskusji na temat aktualnych pro-

blemów i zagrożeń oraz możliwości dalszego rozwo-
ju produkcji zwierzęcej, a następnie syntetyczne jej 
podsumowanie.

n Upowszechnienie wiedzy i zdobycie nowych doświad-
czeń wśród bezpośrednich uczestników operacji z za-
kresu systemów jakości żywności, innowacyjnych roz-
wiązań w produkcji zwierzęcej, jak również zapoznanie się 
z przykładami dobrych praktyk.

Planowane wyniki operacji:
n Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
n Podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie opłacalności 

produkcji zwierzęcej, dobrostanu zwierząt i zachowania bioróżnorodności 
gatunkowej i rasowej.

n Zawężenie współpracy między związkami branżowymi a hodowcami zwierząt 
i producentami żywności pochodzenia zwierzęcego.

Termin realizacji operacji: 26 października 2019 r. 
Forma realizacji operacji: Seminarium

Wszelkie informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w powyższym seminarium będą umieszczane na bieżąco. Zapraszamy do śledzenia 
nas na naszej stronie www.wmodr.pl, oraz na www.agrorynek.warmiamazury.net, a także w kolejnych numerach Bieżących Informacji. 

Informacje na temat realizowanej operacji: dr inż. Rodian Pawłowski, tel. 89 535 76 84 w. 52

Wspieranie współpracy między
Związkami Hodowców Zwierząt a producentami rolnymi
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