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

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

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

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

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z TWOIM DORADCĄ WMODR
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funkcjonowania
18 lutego 2020 roku weszły w życie przepisy wprowadzające ułatwie-
nia przepisów weterynaryjnych dla podmiotów zamierzających prowa-
dzić ubój zwierząt w tzw. rzeźniach rolniczych, tj. o małej zdolności 
produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.

 1. O doradztwie rolniczym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

 2. Z życia WMODR z siedzibą w Olsztynie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

 3. Wiadomości z województwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

 4. Z życia ARiMR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

 5. Z życia KOWR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

 6. Z życia KRUS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

 7. Z życia Samorządu Województwa W-M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

W W POLU POLU I I NA ŁĄCE NA ŁĄCE 

 8. Przyczyny deformacji bulw ziemniaka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 9. Zwalczanie szkodników marchwi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

10. Podsumowanie prowadzonych demonstracji z wykorzystaniem
probiotechnologii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

11. Ekoschematy – biologiczna ochrona upraw  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

W W CHLEWNI CHLEWNI I I OBORZEOBORZE

12. Co my wiemy o zimnym odchowie cieląt?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

13. Małe rzeźnie rolnicze – wymagania i zasady funkcjonowania  . . . . . . . . 21

14 Przydomowy chów kur niosek – wszystko, co wiedzieć trzeba  . . . . . . . 23

PRZY ZAGRODZIEPRZY ZAGRODZIE

15. Moje mazurskie niebo. Eriki postoje pamięci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

16. Szerokie zastosowanie konopi włóknistych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Z Z EKONOMIĄ ZA PAN BRATEKONOMIĄ ZA PAN BRAT

17. Kalkulacje rolnicze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

ROZWIJAMY OBSZARY WIEJSKIEROZWIJAMY OBSZARY WIEJSKIE  

18. WMODR gospodarzem wyjazdu studyjnego w ramach Krajowej
Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

19. Aspekty prawne Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki
Rolnej 2023-2027  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

20. Wsparcie finansowe mieszkańców terenów wiejskich na małą
przedsiębiorczość od roku 2023  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

21. Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich jako warunek
przyznania pomocy finansowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

22. Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
do 29 grudnia 2023 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

PORADY PRAWNEPORADY PRAWNE

23. Wybrane przepisy prawne dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich  . . . 44

W W DOMU DOMU I W I W ZAGRODZIEZAGRODZIE

24. Czym jest dereń jadalny? Właściwości i zastosowanie  . . . . . . . . . . . . . 45

25. Agroturystyka na Warmii i Mazurach – doskonały pomysł
na wypoczynek zimą  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

26. Zdrowotne aspekty hodowli alpak na przykładzie „Alpakarni
Zielony Lasek” w Romankowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

AGRORYNEK 24-29AGRORYNEK 24-29

OGŁOSZENIA KUPNO-SPRZEDAŻ 49OGŁOSZENIA KUPNO-SPRZEDAŻ 49

KRZYŻÓWKA 50KRZYŻÓWKA 50

Bieżące Informacje nr 1 [397]  n  Styczeń 2023



Warszawa, grudzień 2022 r.

Szanowni Państwo. 

Rozpoczynający się 2023 rok to dla społeczności rolniczej rok szczególny: obchodzimy w nim jubileusz 100-lecia 
doradztwa rolniczego w Polsce. 

W 1923 r. minister rolnictwa i dóbr państwowych przeznaczył majątek Poświętne koło Płońska na cele kultury rolniczej, 
co umożliwiło powołanie przez Sejmik Płoński nowej instytucji: Ogniska Kultury Rolnej i Zakładu Doświadczalnego 
w Poświętnem. Celem jej działania było wspieranie rozwoju rolnictwa na Mazowszu: na 133 ha pola doświadczalnego 
rozpoczęło się – trwające do dziś – prowadzenie doświadczeń, dotyczących upraw rolniczych i stosowania nawozów, 
a rok później podobne prace rozpoczęto też w okolicznych gospodarstwach rolnych. 

Dzisiaj Poświętne to Oddział Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płońsku – najstarsza spośród wszystkich 
placówek państwowego doradztwa rolniczego w Polsce. Rok 1923 stał się więc początkiem zinstytucjonalizowanego 
doradztwa rolniczego i dziś, sto lat później, możemy z dumą obchodzić piękny jubileusz. 

Jubileusz ten jest zasługą doradców, ich zaangażowania i wiedzy. Tej pokoleniowej sztafecie ludzi oddanych polskiej 
wsi i rolnictwu należą się ogromne słowa uznania i wdzięczność. Dzięki ich pracy rolnicy rozwijają swoje gospodarstwa 
i zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe oraz od ponad dwudziestu lat skutecznie wykorzystują dostępne 
środki krajowe i unijne.

16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego na terenie całej Polski odgrywa kluczową rolę w systemie wymiany wiedzy 
i innowacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich. Przede wszystkim są blisko rolników i mieszkańców wsi. 
Organizują szkolenia, a także aktywnie wspierają wdrażanie i upowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych 
rozwiązań. Świadczą też doradztwo technologiczne, organizacyjno-ekonomiczne i rolnośrodowiskowe. Ośrodki 
Doradztwa Rolniczego prowadzą pokazy, demonstracje polowe, wystawy, targi, konkursy i olimpiady dla młodzieży. 
W ten sposób biorą na siebie zadanie kształtowania kierunków gospodarki rolnej.

Trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie polskiego rolnictwa bez państwowego doradztwa rolniczego. 
W warunkach coraz większych wyzwań – geopolitycznych, klimatycznych i społecznych – profesjonalni, życzliwi, 
kompetentni i obiektywni doradcy są coraz bardziej potrzebni. Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim doradcom, 
specjalistom i pracownikom jednostek doradztwa rolniczego za dotychczasową pracę i proszę o przyjęcie uroczystych, 
jubileuszowych życzeń. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a uznanie społeczności rolniczej będzie dla 
Państwa stałym źródłem satysfakcji!

Z kolei Państwa – czytelników wydawnictw ODR – zachęcam do współpracy z państwowym doradztwem rolniczym 
i korzystania na co dzień z oferty wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Jestem bowiem głęboko 
przekonany, że ta współpraca jest i będzie źródłem inspiracji w rozwoju Państwa gospodarstw, a w konsekwencji 
całego polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich!

Z wyrazami szacunku

Henryk Kowalczyk
Wicepremier 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Szanowni Państwo,

Początek nowego roku to 
czas podsumowań i kreślenia 
planów na przyszłość. Kiedy 
wydawało nam się, że zaczy-
namy nowy etap po okresie 
walki z pandemią koronawi-
rusa musieliśmy zmierzyć się 
ze skutkami rosyjskiej agresji 
w Ukrainie, wywołującej za-
wirowania na rynkach rol-
nych i wpływających m.in. 
na wysokie ceny środków 
do produkcji rolniczej.

Przed nami kolejny rok niosący nowe wyzwania zarówno 
dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie, jak i rolników oraz innych mieszkań-
ców obszarów wiejskich. Rok dla doradztwa szczególny, bo-
wiem obchodzić będziemy 100-lecie Państwowego Doradztwa 
Rolniczego oraz 65-lecie istnienia Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. 

Warmińsko-mazurska wieś to miejsce życia ponad poło-
wy mieszkańców naszego regionu, to tradycja a zarazem no-
woczesność, to miejsce o które dbamy jako Ośrodek nie tylko 
z ustawowego obowiązku, ale również z przekonania i pasji. 
WMODR, którego zadaniem jest codzienna służba rolnikom 
i innym mieszkańców obszarów wiejskich, jak co roku przy-
gotował dla Państwa szeroką ofertę usług szkoleniowo-dorad-
czych na rozpoczynający się rok.

31 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła przygo-
towany przez Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023-2027. Dokument ten opracowany został na 
podstawie analiz potrzeb polskiego rolnictwa i był kilkukrot-
nie przedłożony do konsultacji społecznych. Będziemy wspie-
rali wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej szkoląc i informując 
rolników o instrumentach Planu Strategicznego WPR, w któ-
rym zwiększono wydatki na klimat, środowisko i dobrostan 
zwierząt oraz wprowadzono nowy rodzaj płatności bezpośred-
nich, którym są ekoschematy. W tym miejscu pragnę zapewnić, 
że nasi specjaliści i doradcy będą w dalszym ciągu udzielali 
pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich 
w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyska-
nia pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków 
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych insty-
tucji krajowych lub zagranicznych.

Skuteczna walka z ASF oraz grypą ptaków jest jednym 
z kluczowych wyzwań, które stoją zarówno przed jednostkami 
wspomagającymi rolnictwo, jak i samymi rolnikami. Już dzisiaj 
zauważyć możemy efekty ubiegłorocznej pracy naszych dorad-
ców oraz współpracujących z nimi producentów. Dzięki spo-
rządzonym planom bioasekuracji dla gospodarstw utrzymują-

cych trzodę chlewną w skali kraju odnotowano wyraźny spa-
dek liczby ognisk ASF w hodowli ze 124 w roku 2021, do 14 
w roku 2022. Rolą Ośrodka będzie dalsze propagowanie wśród 
rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich informa-
cji o przestrzeganiu podstawowych zasad bioasekuracji w ob-
rębie gospodarstw, aktualnej sytuacji związanej z występowa-
niem wirusa ASF i grypy ptaków oraz o obowiązkach wyni-
kających ze zmian prawnych i metodach zwalczania tych cho-
rób. Podczas organizowanych przez Ośrodek szkoleń i konfe-
rencji będziemy informowali także o zagrożeniach związanych 
z pracą ze zwierzętami w aspekcie ryzyka zakażenia choroba-
mi odzwierzęcymi, a także o drogach transmisji tych chorób. 
Podczas naszych spotkań poruszymy także problematykę an-
tybiotykooporności, będącą wielokrotnie następstwem niewła-
ściwych praktyk produkcyjnych i weterynaryjnych. 

Nowe regulacje dotyczące zasad rejestrowania i znakowa-
nia zwierząt, niewątpliwie wpłyną na skuteczniejsze monitoro-
wanie dobrostanu zwierząt. Nowa ustawa o systemie identyfi-
kacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r. wprowadzi 
wiele zmian, o których hodowca zwierząt wiedzieć powinien. 
Dlatego też doradcy Ośrodka będą upowszechniać wśród ho-
dowców informacje nt. zasad funkcjonowania nowego, ujedno-
liconego systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, który zo-
stał przygotowany w celu lepszego zabezpieczenia przed prze-
noszeniem chorób zakaźnych oraz ochrony zdrowia zwierząt.

Środowisko naturalne jest naszym wspólnym dobrem, o któ-
re powinniśmy dbać szczególnie. Dlatego też propagować bę-
dziemy wiedzę z zakresu umiejętnego korzystania z zasobów 
naturalnych tak, aby swoim działaniem przyczyniać się do mi-
nimalizowania niepożądanych skutków. Będziemy informowa-
li o minimalizacji niebezpieczeństw i zagrożeń dla zdrowia 
i środowiska naturalnego. Uprawa roślin z wykorzystaniem 
biologicznych metod ochrony w systemie Integrowanej Pro-
dukcji, może nam pomóc w ograniczeniu stosowania pestycy-
dów i szkodliwych substancji czynnych. Skupimy się także na 
przekazywaniu rolnikom dobrych praktyk mających na celu 
ograniczenie strat składników odżywczych m.in. poprzez sto-
sowanie nawozów dostosowanych do potrzeb poszczególnych 
upraw i zasobności glebowej, prawidłowe zmianowanie roślin, 
utrzymanie okrywy roślinnej na glebie w okresie całorocznym 
oraz unikania systematycznego wykonywania głębokiej orki.

Podobnie jak w latach ubiegłych, doradcy i specjaliści Ośrodka 
będą w dalszym ciągu informowali producentów rolnych o za-
grożeniach wynikających z nieprawidłowej gospodarki wodnej 
i niewłaściwych zabiegów agrotechnicznych. Upowszechniać bę-
dziemy praktyki związane z poprawą warunków glebowo-wod-
nych w produkcji rolniczej w wyniku zwiększania retencji po-
przez zabiegi agrotechniczne, jak i zakładanie małych zbiorni-
ków na obszarach wiejskich. W dalszym ciągu wspierać będzie-
my tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), które słu-
żyć mają wypracowaniu płaszczyzny do współpracy w zakresie 
zabezpieczenia wody na potrzeby rolnictwa oraz mieszkańców 
obszarów wiejskich, a także ochronę wód przed zanieczyszcze-

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

W trosce o warmińsko-mazurską wieś
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niami pochodzenia rolniczego oraz ochrony zasobów wodnych 
pod względem ilościowym i jakościowym. Będziemy kontynu-
ować podjęte wcześniej działania ukierunkowane na meryto-
ryczne wsparcie i pomoc współpracującym z nami rolnikom we 
wdrażaniu Programu azotanowego. Mam nadzieję, że nasze po-
czynania w dalszej perspektywie przyczynią się m.in. do popra-
wy sytuacji w zakresie racjonalnej gospodarki nawozowej, pod-
niesienia umiejętności prawidłowego wyliczania przez rolników 
dawek nawozów azotowych dla poszczególnych upraw, a tak-
że zwiększenia świadomości w zakresie potrzeby ochrony wód 
przed zanieczyszczeniem, co w konsekwencji powinno zaowo-
cować podniesieniem jakości wód oraz zwiększeniem efektyw-
ności gospodarowania nawozami. 

Upowszechniać będziemy także praktyki wpływające na 
podniesienie żyzności gleby i poprawę jej właściwości biologicz-
nych, fizyko-chemicznych oraz fizycznych, co w efekcie może 
przełożyć się na osiąganie wyższych plonów odpowiedniej ja-
kości. Będziemy zachęcać producentów do regularnego stoso-
wania nawozów naturalnych i organicznych, prawidłowego na-
stępstwa roślin czy też optymalizacji odczynu gleb.

Rozpoczęcie pandemii Covid-19 pokazało nam, jak istotne 
jest bezpieczeństwo żywnościowe kraju. To dzięki ciężkiej pra-
cy polskich rolników, zdrowej, polskiej żywności nie zabrakło 
w sklepach. Nie zabrakło jej również w momencie, gdy zaczęli-
śmy gościć w Polsce uchodźców z Ukrainy. Produkcja żywności 
oznacza potrzebę zagwarantowania, by żywność była przede 
wszystkim bezpieczna dla zdrowia i życia konsumentów, nie 
zawierała zanieczyszczeń i substancji szkodzących człowieko-
wi. Produkcja takiej żywności stanowi jedno z najważniejszych 
zadań producentów żywności.

Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym i wprowadza-
nie jej na rynek odgrywa znaczącą rolę w wielofunkcyjnym roz-
woju obszarów wiejskich oraz poszukiwaniu alternatywnych 
źródeł dochodów w gospodarstwie rolnym. W dalszym cią-
gu będziemy wspierać produkcję żywności w małych gospo-
darstwach i jej wprowadzanie na rynek na małą skalę, w tym 
w ramach takich form działalności jak: rolniczy handel detalicz-
ny, działalność marginalna, lokalna i ograniczona oraz sprze-
daż bezpośrednia. Będziemy kontynuować działania podjęte już 
w 2020 r., mowa tutaj o cieszących się dużym zainteresowaniem, 
zarówno konsumentów jak i producentów, serwisie interneto-
wym Warmińsko-Mazurski eBazarek oraz grupach dyskusyj-
nych „Bazarek WMODR” na facebooku. Narzędzia te w okresie 
pandemii skutecznie skróciły łańcuchy dostaw pomiędzy pro-
ducentami żywności a konsumentami i cieszą się dużym uzna-
niem do dnia dzisiejszego. Będziemy także przekazywać wie-
dzę na temat możliwości prowadzenia rzeźni o małej zdolno-
ści produkcyjnej położonych na terenie gospodarstw rolnych. 

Gospodarstwa pełniące funkcje społeczne to innowacyjne 
rozwiązanie, które jest coraz powszechniej stosowane w wielu 
krajach europejskich. Jego sednem jest wykorzystanie wyjątko-
wych miejsc, jakimi są wieś i gospodarstwa rolne do tworze-
nia usług dla osób wymagających wsparcia. Najważniejszą ce-
chą charakterystyczną takich gospodarstw jest wykorzystywa-
nie potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań 
przede wszystkim o charakterze terapeutycznym, opiekuńczym 
i integracyjnym celem włączenia społecznego osób przebywa-
jących w danym gospodarstwie opiekuńczym. Rolą Ośrodka 

będzie szkolenie rolników w zakresie zakładania i prowadze-
nia gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich zgodnie 
z obowiązującym stanem prawnym, z uwzględnieniem przy-
kładów prowadzenia takich gospodarstw w kraju i za granicą. 

Nie od dziś wiadomo, że wspólne działanie ma większą si-
łę oddziaływania i skuteczniej realizuje wyznaczone cele. Nie 
inaczej jest w rolnictwie, gdzie wspólne działanie na przykład 
w grupie producentów rolnych przynosi realne korzyści oraz 
daje możliwość pozyskania wsparcia finansowego ze środ-
ków publicznych. Ośrodek w dalszym ciągu będzie stymulo-
wał rolników do takiej formy wspólnego działania i zrzesza-
nia się. Działalność WMODR będzie również ukierunkowana 
na współpracę z 11 grupami operacyjnymi EPI z terenu woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego.

Bezpieczeństwo pracy podczas czynności wykonywanych 
przez rolnika, jest niezwykle ważne z racji wielu zagrożeń wy-
stępujących w jego środowisku pracy. Zapobieganiu wypad-
kom służy przede wszystkim przestrzeganie przepisów bhp 
w gospodarstwie rolnym, dlatego też pracownicy Ośrodka bę-
dą upowszechniać wśród producentów rolnych zalecenia do-
tyczące bezpiecznego wykonywania określonych prac i czyn-
ności w gospodarstwie, stosowania środków ochrony indywi-
dulanej i postępowania w razie wypadku. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, będziemy organizowa-
li szereg konkursów dla rolników i innych mieszkańców ob-
szarów wiejskich, m.in.: „Konkurs na największą dynię”, „Do-
bre praktyki we wprowadzaniu innowacji w gospodarstwach 
rolnych z wykorzystaniem środków PROW 2014-2020”, „Naj-
lepsze gospodarstwo agroturystyczne z tradycjami”, „Konkurs 
na regionalną potrawę wigilijną” oraz „Ochrona środowiska, 
zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności”. Już pracu-
jemy nad identyfikacją gospodarstw spełniających kryteria re-
gulaminów ogólnopolskich, prestiżowych konkursów dla rol-
ników i przedsiębiorców wiejskich: Agroliga, Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne, Farmer Roku, Pszczelarz Roku, Sposób na 
sukces, Najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Mamy w naszym 
województwie wzorcowe gospodarstwa, zarówno pod wzglę-
dem wyników produkcyjnych, hodowlanych, jak i organizacji 
pracy oraz przestrzegania zasad bhp. Przykłady naszych laure-
atów z poprzednich edycji tych konkursów zaświadczają o po-
wyższym i są zachętą dla innych, by poddać się ocenie komisji 
i zostać uznanym i utytułowanym na forum ogólnopolskim. 

Zorganizujemy także dwie imprezy plenerowe o charakte-
rze targowym tj. XIII Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętaj-
cie o ogrodach”, które odbędą się w siedzibie Ośrodka w Olsz-
tynie oraz XXIX Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnic-
twa” na terenie lądowiska w Gryźlinach, równolegle z który-
mi odbywać się będzie Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwie-
rząt Hodowlanych. 

Mam nadzieję, że podejmowane przez nas działania zyska-
ją uznanie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich nasze-
go województwa. Wszystkim tym, którzy na co dzień są ob-
jęci opieką naszych doradców i specjalistów serdecznie dzię-
kuję za dotychczasową współpracę, a pozostałe osoby zachę-
cam do kontaktu w celu jej podjęcia, bowiem tylko działając ra-
zem stanowimy o rolniczym potencjale i sile naszego regionu. 
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z życia WMODR

|Promocja rolnictwa i obszarów wiejskich 
prowadzona przez WMODR w roku 2023:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradz-

twa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie re-
alizuje szereg działalności, których celem 
jest poprawa poziomu dochodów rolniczych 
oraz podnoszenie konkurencyjności rynko-
wej gospodarstw rolnych, a także wspiera-

nie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Obok dzia-
łań upowszechniających wiedzę oraz działań szkoleniowych, 
doradczych i informacyjnych podejmowane są te, które pro-
mują produkty żywnościowe oraz popularyzują wyróżniają-
ce się osiągnięcia produkcyjne, godne naśladowania postawy 
rolników oraz efektywne metody organizacji pracy w gospo-
darstwie.

Zapraszamy już dziś do zapoznania się z planowanymi przez 
WMODR imprezami targowymi/wystawami i formami konkurso-
wymi w roku 2023.

n TARGI/WYSTAWY:
q 22-23.04.2023 r. XIII Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamię-

tajcie o ogrodach”, miejsce: siedziba WMODR w Olsztynie 
przy ul. Jagiellońskiej 91;

q 26-27.08.2023 r. XXIX Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla 
rolnictwa”, miejsce: teren lotniska w Gryźlinach;

q 26-27.08.2023 r. Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych, miejsce: teren lotniska w Gryźlinach.

n KONKURSY:
q „Olimpiada wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i bez-

pieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”; realizacja: ma-
rzec-czerwiec; adresaci: rolnicy, absolwenci szkół rolniczych 
w wieku 18-35 lat; specjalista prowadzący: Paulina Jaskólska, 
tel. 665 690 378;

q „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z tradycjami”, 
realizacja: maj; adresaci: właściciele gospodarstw agrotu-
rystycznych; specjalista prowadzący: Marta Dudek, tel. 665 
892 846;

q „Dobre praktyki we wprowadzaniu innowacji w gospo-
darstwach rolnych z wykorzystaniem środków z PROW 
2014-2020”, realizacja: czerwiec; adresaci: rolnicy, domowni-
cy rolników; specjalista prowadzący: Agnieszka Stajszczak, 
tel. 665 830 954; 

q „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeń-
stwo żywności”, realizacja: sierpień; adresaci: rolnicy, do-
mownicy rolników, uczniowie szkół rolniczych, studenci 
zaocznych kierunków rolniczych; specjalista prowadzący: 
Marianna Grażyna Kuczyńska, tel. 697 632 452;

q „Konkurs na największą dynię”, realizacja: październik; ad-
resaci: rolnicy, ogrodnicy, działkowcy; specjalista prowadzący: 
Maja Jurczak, tel. 665 991 329;

q „Konkurs na regionalną potrawę wigilijną”, realizacja: gru-
dzień; adresaci: koła gospodyń wiejskich; specjalista prowa-
dzący: Marta Bieciuk, tel. 665 890 142;

Oprócz konkursów organizowanych przez WMODR, prowa-
dzić będziemy w toku codziennej pracy doradczej, typowanie 
gospodarstw do prestiżowych konkursów o zasięgu ogólno-
polskim, promujących, m.in. przedsiębiorczość rolną, takich jak:
q Agroliga;
q Sposób na sukces;
q Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne;
q Bezpieczne gospodarstwo rolne;
q Rolnik-Farmer Roku;
q Pszczelarz Roku.

Wszystkie konkursy mają charakter otwarty – spełnienie 
wymagań określonych w regulaminach oraz chęć poddania 
ocenie stopnia spełnienia tych wymagań, kwalifikują do udzia-
łu w konkursach. 

Zapraszamy do współpracy w tym zakresie. Szczegóły kon-
kursów zamieszczane będą ze stosownym wyprzedzeniem 
na stronie internetowej wmodr.pl oraz na profilu facebook.com/
wmodr.olsztyn. 

Zachęcamy do stałego kontaktu z doradcami terenowymi 
w tematyce promocji rolnictwa i wszelkich innych związa-
nych z tą branżą.

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Program Maluch+ – realizacja w okresie 2016-2021

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjo-
nuje obecnie 190 instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 łącznie na 5.317 miejsc.

Na realizację programu Maluch+, ze środków z budżetu 
państwa w latach 2016-2021, przyznano dla podmiotów z te-
renu województwa warmińsko-mazurskiego środki w łącznej 
kwocie 30 440 874,00 zł.

Dzięki pozyskanym środkom w ramach realizacji progra-
mu Maluch+ w latach 2016-2021 na terenie województwa po-
wstały 63 instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na 
1.292 miejsc, w tym:
n 41 żłobki (w tym: 28 utworzonych przez JST)
n 8 klubów dziecięcych (w tym: 1 utworzony przez JST)
n 14 Dziennych opiekunów (w tym: 12 utworzonych przez JST). 

Ponadto, w ramach realizacji ww. programu w latach 2016-
2021 z dofinasowania do funkcjonowania skorzystało 7.903 
dzieci (w tym 20 z niepełnosprawnością) w 400 instytucjach.

Program „MALUCH+” na lata 2023-2029

Kolejna edycja programu Maluch Plus, która wejdzie w ży-
cie od stycznia 2023 roku, będzie miała budżet zwiększony do 
5,5 mld zł. Samorządy otrzymają informacje, ile miejsc opie-
ki mogą utworzyć i jakie dostaną dofinansowanie. Na decyzję 
będą miały czas do końca stycznia. Tak wysoka pula środków 
pozwoli na dofinansowanie tworzenia 102 tys. miejsc, a także 
dofinansowania ich funkcjonowania przez okres 36 miesięcy. 

W nowej edycji rządowego programu Maluch Plus, realizo-
wanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, nie 
będzie potrzebny wkład własny. Samorządy w 100 procentach 
będą mogły to zadanie zrealizować w ramach środków z pro-
gramu, również z budżetu państwa będzie pokrywany VAT. 
Z programu będą mogły skorzystać nie tylko samorządy, ale 
także inne podmioty, chcące uruchomić taką placówkę. Każde 
utworzone miejsce opieki będzie przez trzy lata dofinansowy-
wane kwotą 837 zł miesięcznie. Dzięki temu będą niższe opła-
ty dla rodziców i mniejsze koszty utrzymania dla samorządów.

Rozszerzony „Maluch+” pozostanie mocnym 
elementem polityki społecznej rządu
W przyszłym roku pojawi się nowa odsłona popularnego programu rządowego „Maluch+”. Jego dotychczasowe funk-
cjonowanie przynosi wymierne efekty i korzyści, zarówno rodzicom małych dzieci, jak i podmiotom uruchamiającym 
placówki opieki nad najmłodszymi. Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie to w dalszym ciągu, także w na-
szym regionie, konieczne inwestycje w polską rodzinę.

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Otwarcie klubu Malucha Słoneczko w Pieckach luty 2020, fot. WMUW Olsztyn
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Zmiany w zasadach rejestrowania
i znakowania zwierząt
Nowe regulacje będą sprzyjały skuteczniejszemu czuwaniu nad dobrostanem zwierząt. Rozszerzony zostaje ka-
talog zwierząt objętych ewidencją. Zmiana przepisów dopuszcza alternatywne metody identyfikacji zwierząt oraz 
rezygnuje z paszportów dla bydła w obrocie krajowym. 

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nowa ustawa o systemie identyfikacji i re-
jestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r. 
zastąpiła dotychczas obowiązującą, by móc 
skuteczniej czuwać nad dobrostanem zwie-
rząt i walczyć z dotykającymi zwierzęta 
przenośnymi chorobami, np. afrykańskim 
pomorem świń czy ptasią grypą. Zmiany 
dotyczą przede wszystkim katalogu gatun-

ków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i termi-
nów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfi-
kacji. Zrezygnowano z paszportów bydła w obrocie krajowym 
i zdecydowano, że posłużą one wyłącznie dokumentowaniu 
przemieszczeń zagranicznych, zaś podstawową formą zgłasza-
nia zdarzeń zwierzęcych ma stać się docelowo aplikacja IRZPlus. 

Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie, a wprowadzane 
modyfikacje mają zapewnić efektywną integrację i kompaty-
bilność elementów komputerowej bazy danych Systemu Iden-
tyfikacji i Rejestracji Zwierząt z systemami Inspekcji Weteryna-
ryjnej. Dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich i siedzib 
stad, który zawierał dane dotyczące bydła, owiec, kóz i świń, 
zostanie przekształcony w komputerową bazę danych i uzupeł-
niony o informacje na temat nieewidencjonowanych do tej pory 
w Agencji gatunków: koniowatych, wielbłądowatych, jeleniowa-
tych, a także zakładów drobiu.

Nowe przepisy zawierają inną definicję posiadacza (w przy-
padku koniowatych mowa jest również o właścicielu), a pod-
stawową kategorią – w miejsce dotychczasowej siedziby stada 
– jest działalność. Obowiązkowi zgłoszenia podlegają cztery 
główne rodzaje działalności:
n siedziba stada (szczegóły na www.gov.pl/web/arimr);
n rzeźnia;
n zakład drobiu;
n zakład przetwórczy lub spalarnia.

Każdy z wymienionych rodzajów działalności zostanie ozna-
czony odrębnym numerem, a posiadacze zwierząt dotychczas 
nieewidencjonowanych przez Agencję są zobowiązani do wy-
stąpienia o nadanie statusu producenta i do zarejestrowania:
a. siedziby stada koniowatych oraz zgłoszenia zwierząt w ter-

minie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy; 
b. siedziby stada jeleniowatych i wielbłądowatych nie później 

niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – również od 
tej daty posiadacze zwierząt będą mieć 18 miesięcy na ozna-
kowanie i zgłoszenie zwierząt;

c. zakładu drobiu oraz dokonania zgłoszenia w komputerowej 
bazie liczby ptaków lub jaj wylęgowych w ciągu 3 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy.
W zależności od gatunku obowiązują odrębne terminy na 

zgłaszanie urodzeń i oznakowanie zwierząt. Hodowcy bydła 
niezmiennie na dokonanie obu czynności mają 7 dni. Posiada-
cze owiec i kóz zgłoszenia urodzenia zwierzęcia i jego oznako-

wania muszą dokonać w terminie do 30 dni, jeśli matka była 
objęta wsparciem dobrostanowym. W innym przypadku zna-
kowanie owcy lub kozy musi nastąpić w terminie 30 dni od 
dnia objęcia matki wsparciem – jednak nie później niż 180 dni 
od dnia urodzenia potomstwa lub przed opuszczeniem przez 
nie siedziby stada, w której się urodziło. W przypadku jelenio-
watych i wielbłądowatych termin na dokonanie obu czynności 
wynosi maksymalnie 9 miesięcy. Zmiana dotyczy posiadaczy 
świń, bo nowe przepisy obligują ich do poinformowania o uro-
dzeniu i oznakowaniu tych zwierząt nie później niż 37 dni od 
zdarzenia. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwie-
rząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obsza-
ru zapowietrzonego, obszaru zagrożonego lub innego obsza-
ru objętego ograniczeniami, informacje o zdarzeniach dotyczą-
cych świń, z wyłączeniem urodzenia, zgłasza się do kompute-
rowej bazy danych w terminie 2 dni od dnia wystąpienia da-
nego zdarzenia. Gdy mowa o koniowatych, warto wiedzieć, że 
na zgłoszenie urodzenia ustawa przewiduje 3 miesiące, a opi-
su i identyfikacji dokonuje właściwy związek hodowców ko-
ni w ciągu 12 miesięcy od urodzenia zwierzęcia. Należy pod-
kreślić, że w przypadku wszystkich wymienionych gatunków 
o zdarzeniu innym niż urodzenie należy poinformować przed 
upływem 7 dni od jego wystąpienia. Dodatkowo posiadacze 
świń będą musieli 2 razy w roku (nie później niż do 30 czerw-
ca oraz do 31 grudnia) sporządzić spis świń i przekazać go do 
komputerowej bazy danych w terminie 7 dni.

Od wejścia w życie ustawy podmioty nadzorowane (np. rzeź-
nie, miejsca gromadzenia, pośrednicy, targi, spalarnie) mają obo-
wiązek składania zgłoszeń w formie elektronicznej. Posiadacze 
zwierząt, którzy dokonują zgłoszeń wyłącznie elektronicznie są 
automatycznie zwolnieni z obowiązku prowadzenia tradycyj-
nej papierowej księgi rejestracji stada lub ewidencji. 

Zmiana przepisów dopuszcza stosowanie alternatywnych 
metod identyfikacji zwierząt. Pozwala na stosowanie środków 
identyfikacji, które zostały uwzględnione w unijnych przepi-
sach i znajdą się w ofercie dostawców wpisanych na listę prowa-
dzoną przez ARiMR tj.: zwykłych i elektronicznych kolczyków, 
opasek na pęcinę, kapsułek ceramicznych (bolusów), wszcze-
pianych transponderów oraz tatuaży. Środki identyfikacji mo-
gą wystąpić w różnych kombinacjach określonych dla poszcze-
gólnych gatunków zwierząt. Istotną zmianą jest również rezy-
gnacja z paszportów dla bydła w obrocie krajowym. 

W przypadku planowanego wywozu zwierzęcia tego gatunku 
do innego kraju Unii Europejskiej obowiązkowe jest zgłoszenie te-
go z wyprzedzeniem 5 dni w biurze powiatowym ARiMR, któ-
re w ciągu 3 dni wyda bezpłatnie niezbędny dokument. Będzie 
go można odebrać osobiście, za pośrednictwem placówki pocz-
towej lub pobrać z systemu – po wcześniejszym wyrażeniu na 
to zgody. Natomiast bydło posiadające paszporty wydane na do-
tychczasowych zasadach uznaje się za zaopatrzone w paszport.
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Z powyższego obowiązku wyłączeni są:
n nabywcy którzy zbywają produkty rol-

ne bezpośrednio konsumentom final-
nym,

n dostawy bezpośrednie,
n sprzedaż bezpośrednia,
n rolniczy handel detaliczny.

Obowiązek zawarcia umowy lub umów ciąży na odbiorcy 
i dotyczy następujących produktów:
n zbóż;
n buraków cukrowych;
n lnu i konopi;
n owoców i warzyw;
n tytoniu;
n żywca wołowego i cieląt;
n mleka surowego;
n żywca wieprzowego;
n żywca baraniego i kóz;
n jaj;
n drobiu.

Każda umowa zawarta pomiędzy producentem rolnym 
a pierwszym nabywcą (przetwórcą lub dystrybutorem) mu-
si spełniać poniższe wymagania:
n zawarta przed dostawą w formie pisemnej;
n musi zawierać w szczególności następujące elementy:

1. cenę do zapłaty za dostawę, która:
a. jest niezmienna i określona w umowie lub
b. jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników 

określonych w umowie, które mogą obejmować obiek-

tywne wskaźniki, łatwo dostępne i zrozumiałe indek-
sy i metody obliczania końcowej ceny odzwierciedla-
jące zmiany warunków rynkowych, dostarczone ilo-
ści oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rol-
nych; wskaźniki te mogą opierać się na odpowiednich 
cenach, kosztach produkcji i kosztach rynkowych.

2. ilość i jakość produktów, które można dostarczyć lub któ-
re muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich do-
staw;

3. okres obowiązywania umowy, który może być ograniczo-
ny lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwią-
zania umowy;

4. szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności;
5. ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rol-

nych; 
6. przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia 

siły wyższej.

Uznaje się, że warunek zawarcia pisemnej umowy jest speł-
niony również w przypadku zawarcia umowy w formie doku-
mentowej albo elektronicznej.

Należy pamiętać, że jeżeli pierwszy nabywca zakupuje pro-
dukty rolne od rolnika bez umowy lub umowa nie zawiera 
wszystkich wymagań podanych powyżej podlega karze pie-
niężnej w wysokości maksymalne 10% wartości zakupionych 
produktów rolnych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: www.kowr.gov.pl/inter-
wencja/obowiazek-umow oraz w siedzibach OT KOWR.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że każde dostarczenie produktów rolnych przez producenta będącego 
rolnikiem, którego gospodarstwo rolne jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do pierwszego nabywcy 
będącego przetwórcą lub dystrybutorem, wymaga zawarcia umowy obejmującej jedną lub wiele dostaw.

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

Obowiązek nabywcy produktów rolnych
zawarcia umowy z producentem rolnym
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z życia KRUS

Praca w gospodarstwie trwa cały rok. Specyfika wykonywanych prac zmienia się wraz z porami roku. W okresie 
zimowym zmniejsza się ilość intensywnych prac polowych, szczególnie w gospodarstwach o roślinnym profilu pro-
dukcji. Należy jednak pamiętać, że właśnie wówczas rolnicy przygotowują się do kolejnego pracowitego sezonu, 
tj. wykonują remonty budynków gospodarczych, infrastruktury siedliska, a także konserwują i naprawiają maszyny 
oraz urządzenia rolnicze.

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

Zimno, ślisko, ciemno… a jednak bez upadku!

Ujemne temperatury powietrza, występo-
wanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub 
szronu może powodować istotne zagrożenia 
dla osób pracujących na otwartej przestrze-
ni. Zimą KRUS odnotowuje większą liczbę 
wypadków dotyczących upadku osób. Przy-
czyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać 
m.in.: w mniejszej ilości światła dziennego 

w ciągu doby, opadach deszczu, śniegu oraz marznącej mżaw-
ki, spadku temperatury powietrza poniżej 0ºC, dużej wilgotno-
ści powietrza, śliskich nawierzchniach obejść, nieoświetlonych 
ciągach komunikacyjnych oraz stosowaniu niewłaściwego lub 
wyeksploatowanego obuwia. 

Od 1 stycznia do 30 listopada bieżącego roku w Oddzia-
le Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Olsztynie odnotowano 163 zdarzenia wypadkowe w katego-
rii upadek osób, co stanowi ponad 44% w ogólnej liczbie wy-
padków. Najczęściej miały miejsce upadki m.in. na nawierzch-
ni podwórzy, pól czy ciągów komunikacyjnych, w pomieszcze-
niach inwentarsko-gospodarczych oraz z wysokości – z drabin, 
schodów, poddaszy, drzew, itp. 

Konsekwencjami poślizgnięć i upadków mogą być zwich-
nięcia lub złamania kończyn, skręcenia stawów, bolesne stłu-
czenia, otarcia, rozcięcia, a nawet poważne urazy kręgosłupa 
lub głowy. Większości tych wypadków można w banalny spo-
sób uniknąć. Wystarczy bowiem, by rolnik, szczególnie w okre-
sie zimowym, podjął odpowiednie działania prewencyjne, po-
legające m.in. na:
n zachowaniu porządku w obejściu,
n zadbaniu o stan ciągów komunikacyjnych – o ich stan tech-

niczny, czystość, odśnieżanie i usuwanie z nich zbędnych 
przedmiotów, a także niwelowanie nierówności na po-
wierzchni podwórzy,

n likwidowaniu na bieżąco śliskości ciągów komunikacyjnych 
– usuwanie śniegu, posypywanie piaskiem, popiołem lub so-
lą przemysłową oblodzonej nawierzchni,

n zadbaniu o właściwe odprowadzenie wód opadowych i od-
powiednie oświetlenie podwórzy,

n sprawdzeniu stanu stopni w maszynach rolniczych, drabi-
nach, podestach, a także schodów do domu i pomieszczeń 
inwentarskich, gdyż mogą być oblodzone po nocnych przy-
mrozkach,

n używaniu obuwia, dostosowanego do panujących warunków 
pogodowych i rodzaju wykonywanej pracy, które zmniej-
szy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć – usztywnio-
ne w kostce, przylegające do stopy, z antypoślizgową, pro-
tektorowaną podeszwą oraz wzmocnionymi noskami. 

Z Nowym Rokiem zadbaj o swoje zdrowie!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Re-
gionalny w Olsztynie informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 r. 
wchodzą w życie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, umożliwiające kierowanie na rehabilitację leczniczą 
osób uprawnionych do emerytury rolniczej i opiekunów osób 
niepełnosprawnych na turnusy regeneracyjne. 

Turnusy rehabilitacyjne dla osób uprawnionych do emery-
tury będą trwały 21 dni, zaś turnusy regeneracyjne dla opie-
kunów osób niepełnosprawnych 7 dni. Wnioski będą przyjmo-
wane na formularzach dedykowanych dla tych grup pacjentów. 

Rolniku, jeżeli cierpisz na schorzenie związane z układem 
ruchu lub masz problemy z układem krążenia, uległeś wypad-
kowi przy pracy, pobierasz okresową rentę rolniczą lub oba-
wiasz się, że z powodów zdrowotnych utracisz zdolność do wy-
konywania pracy w gospodarstwie rolnym – skorzystaj z bez-
płatnej rehabilitacji w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Nadrzędnym celem rehabilitacji jest zapobieganie inwalidz-
twu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubez-
pieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rol-
nym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły – 
jej przywrócenie, jeśli jest to możliwe. 

Rehabilitacja organizowana jest w formie 21-dniowych tur-
nusów w malowniczo położonych Centrach Rehabilitacji Rol-
ników. Oferujemy pobyt w Kołobrzegu, Świnoujściu, Jedlcu ko-
ło Kalisza, Szklarskiej Porębie, Horyńcu-Zdroju lub Iwoniczu-
-Zdroju. Centra zapewniają zakwaterowanie i całodzienne wy-
żywienie, indywidualny program rehabilitacyjny oraz całodo-
bową opiekę lekarsko-pielęgniarską.

Więcej informacji można uzyskać w jednostkach terenowych 
Kasy oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl 

Źródło: www.krus.gov.pl
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– Perspektywa finansowa Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ma 
istotne znaczenie w kształtowaniu i podtrzymy-
waniu tożsamości mieszkańców z obszarów wy-
kluczonych – tłumaczy Gustaw Marek Brze-
zin, marszałek województwa. – I jednocze-
śnie stanowi wyzwanie dla rozwoju przestrzen-
nego wsi. Obecny limit środków dla wojewódz-

twa warmińsko-mazurskiego na gospodarkę wodno-ściekową to blisko 
115 mln zł. W połowie listopada podpisaliśmy osiem umów na ponad 
22 mln zł, natomiast kwota dzisiejszych umów wynosi ok. 30 mln 
zł. Jeszcze do końca 2022 roku zamierzamy „dać zielone światło“ na 
realizację kolejnych i tak ważnych przedsięwzięć w naszym regionie.

Dzięki funduszom unijnym powstaną oczyszczalnie ście-
ków, ujęcia wody i stacje uzdatniania wody, systemy kanali-
zacji zbiorczej dla ścieków komunalnych oraz zbiorowe syste-
my zaopatrzenia w wodę. Inwestycje skutecznie przyczynią się 
do poprawy konkurencyjności rolnictwa, wzrostu zrównowa-
żonego zarządzania zasobami naturalnymi i poprawy działań 
w dziedzinie klimatu oraz wzrostu zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego obszarów wiejskich w regionie.

W ubiegłych latach na Warmii, Mazurach i Powiślu w ra-
mach PROW 14-20 odbyły się dwa nabory wniosków na ope-
racje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W pierwszym na-
borze z 2016 roku dofinansowaniem objęto 25 inwestycji na 
kwotę blisko 35 mln zł. W ramach drugiego naboru z 2019 ro-
ku wsparcie otrzymało 67 operacji na kwotę 73 mln złotych.

Podczas czwartkowego spotkania podpisano również dzie-
sięć umów (na kwotę 926 tys. zł) z programu LEADER w ra-
mach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność PROW 2014-2020 z samorządami gminnymi z obszaru pię-
ciu różnych Lokalnych Grup Działania.

Środki pochodzą z dodatkowego zwiększenia budżetów 
LGD na tzw. okres przejściowy, czyli wydłużenie realizacji 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kolejne dwa lata. 
Otrzymali je beneficjenci z obszaru funkcjonowania czterech 
LGD: Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”, Lokalnej 
Grupy Działania „Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Lokalnej 
Grupy Działania Ziemia Lubawska.

– Te możliwości wspierania zadań wpłyną na dalszy rozwój przed-
siębiorczości, potencjału kulturalno-turystycznego, ochronę i zacho-
wanie dziedzictwa kulturowego oraz dalszą modernizację infrastruk-
tury technicznej – dodaje marszałek Brzezin.

Na obszarach wiejskich powstanie kolejnych nowych sie-
dem działalności gospodarczych. Stworzone konkurencyjne 
przedsiębiorstwa będą świadczyć m.in. usługi w zakresie ga-
stronomii i produkcji wyrobów garmażeryjnych, modelowa-
nia sylwetki, pielęgnacji i zakładania zieleni czy produkcji me-
bli. Innowacyjnym projektem okazał się „Mobilny Trener Me-
dyczny”, który zamierza wesprzeć pacjentów powypadkowych 
i pourazowych po zakończonej fizjoterapii w skutecznym po-
wrocie do pełnej sprawności zdrowotnej.

Wsparcie finansowe w ramach LEADERA otrzymały rów-
nież dwie gminy: gmina Lubawa oraz gmina miejska Nowe 
Miasto Lubawskie. Pieniądze pozwolą na stworzenie niezbęd-
nej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, która ma słu-
żyć społeczności lokalnej oraz turystom. Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej (nowe place zabaw, siłownie zewnętrz-
ne) poprawi estetykę Kazanic, Zielkowa, Mortęg, Targowiska 
Dolnego oraz Nowego Miasta Lubawskiego.

Dotychczas ze środków LEADER zawarto łącznie 1056 
umów na łączną kwotę blisko 119 mln zł.

Dziewięć gmin i dwie spółki komunalne otrzymały finansowe wsparcie na budowę bądź przebudowę infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach zlokalizowanych na terenie swoich gmin.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Usprawnianie gospodarki wodno-ściekowej

Wspólne zdjęcie przedstawicieli samorządu województwa i beneficjentów projektów wodno-ściekowych
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W okresie wegetacyjnym jak również podczas przechowywania bulwy ziemniaka narażone są na działanie różnych 
czynników powodujących deformacje zewnętrzne jak i wewnętrzne, znacząco obniżających wartość konsumpcyjną 
i handlową plonu. Czynniki te podzielić można na biotyczne i abiotyczne.

mgr inż. Grzegorz Tulski 
Doradca Zespołu Doradców w Elblągu

Przyczyny deformacji bulw ziemniaka

Czynniki biotyczne to wirusy, grzyby 
i bakterie, są one sprawcami między inny-
mi tak groźnych chorób ja: zaraza ziemnia-
ka, sucha i mokra zgnilizna czy też ryzok-
tonioza. Drugą grupą czynników są czyn-
niki abiotyczne (fizjologiczne). Zaliczamy 
do nich nadmiar lub brak składników po-
karmowych, nierównomierny rozkład opa-

dów atmosferycznych lub ich brak oraz działanie wysokich 
i niskich temperatur. Przykładem deformacji bulw są: wtórny 
wzrost bulw, dzieciuchowatość, paciorkowatość, pustowatość, 
czy też rdzawa plamistość miąższu bulw.

Wtórny wzrost bulw powodowany jest nierównomiernym roz-
kładem opadów w okresie wegetacji. Najpierw susza powoduje 
zanik wzrostu bulw i ich przedwczesne dojrzewanie, później po-
nowne wystąpienie opadów wznawia ich wzrost najczęściej w czę-
ści wierzchołkowej. W efekcie następuje nierównomierne rozłoże-
nie skrobi w bulwie szczególnie ważne dla odmian skrobiowych.

Dzieciuchowatość bulw powodowana jest, podobnie jak 
wtórny wzrost, nierównomiernym rozkładem opadów. Rów-
nież i tu następuje zjawisko przechodzenia skrobi z bulwy star-
szej do tzw. dzieciuchów. Bulwy takie mają obniżoną wartość 
konsumpcyjną, przechowalniczą i nie nadają się do sadzenia.

Paciorkowatość bulw objawia się tworzeniem z jednego lub 
kilku oczek stolonów zakończonych małymi bulwkami. Przy-
czyną jest nierównomierny rozkład opadów, długotrwała su-
sza i spadek temperatury. Bulwy mają szklisto-przezroczysty 
miąższ, niską wartość przechowalniczą łatwo ulegają gniciu.

Pustowatość bulw jest bardzo groźną wadą powodującą po-
ważne straty w przetwórstwie. Objawia się powstawaniem ko-
mór wyścielonych warstwą korka wewnątrz bulwy. Przyczyn 
powstawania pustowatości jest kilka. Sprzyjają jej wysokie opa-
dy oraz niska temperatura w okresie wiązania bulw, wysokie 
nawożenie azotem, wapnowanie bezpośrednio przed sadze-
niem a także skłonność odmianowa.

Rdzawa plamistość miąższu powstaje na skutek zakłóceń 
w oddychaniu i odżywianiu wywołanych przez niekorzystne 
warunki glebowe i klimatyczne. Wewnątrz bulw powstają grupy 
obumarłych komórek wyglądem przypominające rdzawe plam-
ki. Większe nasilenie tej choroby obserwuje się gdy po wilgot-
nej wiośnie nastąpi susza i ponownie podwyższona wilgotność. 
W ziemniakach obniżona zostaje ilość i jakość skrobi, a bulwy 
po ugotowaniu stają się twarde i nie nadają się do konsumpcji.

Jak wcześniej wspomniałem o wiele groźniejsze od powyż-
szych deformacji są choroby powodowane przez bakterie grzy-
by i wirusy czyli czynniki biotyczne. Najgroźniejsze z nich to: 
zaraza ziemniaka, mokra i sucha zgnilizna.

Zaraza ziemniaka jest bardzo groźną chorobą, powodo-
waną przez grzyb Phytophtora infestans. Zakażeniu ulegają 
zarówno bulwy jak i części nadziemne rośliny. Do zakaże-
nia bulw dochodzi podczas okresu wegetacyjnego jak rów-
nież podczas zbioru. Sprzyjają temu powstałe uszkodzenia 
mechaniczne skórki. Pojawiają się wówczas na powierzch-
ni purpurowo-ołowiane plamy, a na przekroju widoczne są 
rdzawe trochę zapadnięte twarde nacieki wnikające w głąb 
zdrowego miąższu. Bulwy porażone zarazą łatwiej ulegają 
porażeniu przez inne patogeny, a zwłaszcza sprawców zgni-
lizn przyśpieszających proces chorobotwórczy i ostatecznie 
poziom strat.

Zapobieganie tej chorobie sprowadza się do prawidłowej 
agrotechniki i skutecznej ochrony chemicznej. Takie zabie-
gi agrotechniczne jak odpowiedni termin sadzenia, redlenia 
czy też zbioru są bardzo ważne, ale należy zwrócić szczególną 
uwagę na dobór odmiany. Odmiana odporniejsza to gwaran-
cja dłuższego zachowania zdrowego aparatu asymilacyjnego, 
a co za tym idzie wyższego i zdrowszego plonu.

Mokra zgnilizna bulw to najpowszechniejsza z chorób bak-
teryjnych występujących na bulwach podczas przechowywa-
nia. Źródłem porażenia mogą być bakterie występujące w gle-
bie w wyniku rozpadu wcześnie porażonych bulw, lub rośliny 
porażone czarną nóżką. Bakterie wnikające do bulw mogą po-
zostać w formie utajonej i nigdy się nie ujawnić. Pojawienie się 
sprzyjających czynników takich jak uszkodzenia mechanicz-
ne, przegrzanie bulw czy też nadmiar wilgoci może spowodo-
wać ujawnienie się choroby. Choroba zaczyna się od przetchli-
nek, ostatecznie obejmuje całą bulwę i w końcowym stadium 
cały miąższ zmienia się w cuchnącą masę będącą źródłem po-
rażenia innych bulw.

Zapobieganie polega na eliminacji z plantacji czarnej nóżki, 
unikanie zbioru w wilgotnych warunkach i temperaturze po-
niżej 8°C, składowanie w miejscach suchych, chłodnych odpo-
wiednio wentylowanych.

Sucha zgnilizna bulw powodowana jest przez grzyby z ro-
dzaju Fusarium. Do zakażania najczęściej dochodzi poprzez 
skórkę uszkodzoną mechanicznie lub wtórnie przez inne pa-
togeny. Na powierzchni bulwy pojawiają się naloty grzybni, 
a sam miąższ brunatnieje i stopniowo wysycha. Porażona bul-
wa marszczy się i wyglądem przypomina suszoną śliwkę. Za-
pobieganie tej chorobie polega na prawidłowej agrotechnice, 
zbiór w odpowiednich warunkach pogodowych i prawidłowe 
przygotowanie bulw do przechowywana.

Źródła:
- http://ziemniak-bonin.pl/katalogi/choroby/mokra-zgnilizna-bulw/
- https://www.kalendarzrolnikow.pl/1341/choroby-przechowalnicze-
-ziemniakow

- https://www.agropogoda.pl/choroby-przechowalnicze-ziemniak
- https://rolniczeabc.pl/285175,Choroby-bulw-ziemniaka.html
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Po przekroczeniu progu ekonomicznej szko-
dliwości nie należy zwlekać z wykonaniem 
zabiegu. Określenie progu zagrożenia wią-
że się z regularnymi lustracjami upraw wg 
metod opisanych w metodykach przygoto-
wywanych corocznie przez Instytut Ogrod-
nictwa w Skierniewicach i Instytutu Ochro-
ny Roślin w Poznaniu.

MONITORING W UPRAWIE MARCHWI
Najczęściej stosowaną metodą monitoringu w uprawach 

marchwi są barwne tablice lepowe. Owady są wabione przez 
kolor tablicy, a nalatując przyklejają się do jej powierzchni po-
krytej substancją klejącą. Metoda jest przydatna do określania 
obecności i terminu lotu owadów dorosłych. Na przykład ta-
blice niebieskie i żółte służą do odławiania wciornastków. Moż-
na również stosować samołówki świetlne lub białe podświetla-
ne ekrany o wymiarach np. 2x3 m lub większe gdzie czynni-
kiem wabiącym jest lampa rtęciowa zasilana ze źródła prądu 
zmiennego. Odławianie owadów na światło wykorzystywane 
jest głównie do odławiania chrząszczy chrabąszcza majowego. 
W ten sposób odławia się zarówno samce jak i samice owadów.

NAJWAŻNIEJSZE EKONOMICZNIE
SZKODNIKI MARCHWI

Nicienie: Guzak północny – Meloidogyne hapla
Występują głównie na glebach przewiewnych, piaszczy-

stych i organicznych. Stanowi zagrożenie nie tylko w uprawie 
marchwii ale też selera, pietruszki czy pomidora. Objawy po-
rażenia roślin to kilkumilimetrowe wyrośla z wyrastającymi 
drobnymi korzeniami bocznymi oraz skrócenie i zniekształce-
nie korzeni. Możemy monitorować obecność guzaka poprzez 
badanie gleby. Próbki gleby pobiera się na przełomie kwietnia 
i maja kiedy następuje wylęganie larw inwazyjnych z jaj lub na 
przełomie sierpnia i września z głębokości 30 cm. Z pola o po-
wierzchni 1 ha, chodząc zygzakiem należy pobrać próby z 10-
30 punktów, ziemię wymieszać i przekazać do analizy labora-
toryjnej 0,5-1 kg gleby. Progiem zagrożenia jest stwierdzenie 
30 osobników w próbie 100 g gleby. W walce z tym nicieniem 
niezwykle istotna jest profilaktyka a więc: odpowiedni płodo-
zmian, nie uprawianie marchwi po przedplonach roślin żywi-
cielskich guzaka, uprawa roślin fitosanitarnych, np. rzodkwi 
oleistej, będącej rośliną produkującą substancje nicieniobójcze.

Mszyce: Mszyca wierzbowo-marchwiana – Cavariella 
aegopodii

Jest to mszyca dwudomna, której żywicielem pierwotnym 
jest wierzba a żywicielami wtórnymi mogą być: marchew, se-
ler, arcydzięgiel, pietruszka, lubczyk, koper, pasternak i inne 
selerowate. Występuje na marchwi od połowy maja do sierp-
nia, próg zagrożenia to średnio 25 mszyc na roślinę.

Mszyca głogowo-marchwiana – Dysaphis crataegi
Również jest mszycą dwudomną a jej żywiciel pierwotny 

to głóg, żywiciele wtórni to marchew, pietruszka i inne sele-
rowate. Mszyce te tworzą rodzaj kożucha pokrywającego po-
wierzchnię wokół roślin. Żerowanie 30 mszyc na jednym ko-
rzeniu powoduje spadek plonu o 20%. Zimują jaja mszyc na gło-
gach a na marchwi i pietruszce mszyca pojawia się pod koniec 
czerwca. Na tych roślinach może rozwijać się nawet 3 do 9 po-
koleń. Progiem zagrożenia jest średnio 25-30 mszyc na roślinę. 

Bawełnica topolowo-marchwiana – Pemphigus phenax
Należy do mszyc dwudomnych. Żywicielem pierwotnym jest 

topola czarna, żywicielem wtórnym może być marchew i dzi-
ko rosnące rośliny z rodziny selerowatych. Na korzeniach mar-
chwi w lipcu mszyce tworzą kolonie przykryte białą watowatą, 
wełnistą wydzieliną. Przy średniej liczebności 40 mszyc/korzeń 
następuje spadek plonu oraz obniżenie zawartości cukru. Próg 
zagrożenia stanowi jedna kolonia bawełnicy na 50 korzeniach 
pobranych z 3-4 miejsc po przekątnej plantacji. 

Do zwalczania mszyc można stosować środki takie jak: ole-
je roślinne, polimery silikonowe i kwasy tłuszczowe. 

Pluskwiaki: Golanica baldaszka – Trioza apicalis
Szkodnik ten żeruje zarówno na marchwi zwyczajnej jak 

i innych roślinach z rodziny selerowatych. Pojawia się licznie 
co kilka lub kilkanaście lat i wówczas stanowi zagrożenie. Zi-
mują osobniki dorosłe na drzewach iglastych, a także na mar-
chwi pozostawionej na zimę w polu. Larwy żerują przez ca-
ły okres wegetacji, rozwój jednego pokolenia trwa około 4 ty-
godni. Istotny przy zwalczaniu jest monitoring plantacji. Na-
lot osobników dorosłych na plantacje trwa od maja do czerw-
ca, należy obserwować pojaw szkodnika na podstawie żółtych 
tablic lepowych. Tablice umieszczamy 20-30 cm od brzegu po-
la w liczbie 4 sztuki/ha.

Do skutecznej walki z agrofagami konieczna jest znajomość biologii szkodnika oraz jego progu ekonomicznej szko-
dliwości. Jest to kryterium, odnoszące się indywidualnie do każdego agrofaga, mówiące o tym powyżej jakiego 
nasilenia choroby lub jakiej liczebności szkodnika wykonanie zabiegu jest ekonomicznie uzasadnione.

inż. Maja Jurczak
Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Zwalczanie szkodników marchwi

Bieżące Informacje nr 1 [397]  n  Styczeń 2023

w polu i na łące

14



Muchówki: Połyśnica marchwianka – Chamaepsila rosae
Zdecydowanie jest jednym z najbardziej szkodliwych agro-

fagów w uprawie marchwi. Larwy wiosennego pokolenia po-
łyśnicy żerują na młodych roślinach, uszkadzając korzeń głów-
ny, powodując zamieranie roślin. Z kolei larwy pokolenia let-
niego wgryzają się w korzeń marchwi drążąc podskórne kory-
tarze, które wypełniają odchodami. Początkowo liście uszko-
dzonej rośliny przebarwiają się na fioletowo, a następnie żółk-
ną. W ciągu roku połyśnica wytwarza 2 pokolenia: wiosenne 
i letnie. Zimują poczwarki w górnej warstwie gleby, niekiedy 
– larwy w korzeniach marchwi w przechowalniach lub po-
zostawionych na zimę w polu. Muchówki wylatują w drugiej 
dekadzie maja, gdy górna warstwa gleby osiągnie tempera-
turę 12°C. Pierwszy wylot i dynamikę lotu osobników doro-
słych określa się na podstawie liczby odłowionych muchówek 
na żółtych tablicach lepowych o wymiarach 15×20 cm. Tabli-
ce należy ustawić pionowo pod kątem 45° w stosunku do po-
wierzchni gleby, ok. 10 cm nad roślinami, a w miarę wzro-
stu roślin tablice należy przesuwać coraz wyżej. Próg zagro-
żenia stanowi odłowienie na tablicach lepowych więcej niż 
jednej muchówki wiosennego pokolenia dziennie przez ko-
lejne 3 dni lub odłowienie średnio na tablicę więcej niż 0,75 
muchówki/dzień muchówek letniego pokolenia. Próg zagro-
żenia określa się na podstawie średniej dla co najmniej trzech 
z czterech tablic umieszczonych na polu o powierzchni nie 
większej niż 1 ha. 

Aby ograniczyć występowanie połyśnicy marchwianki na 
plantacji należy podejmować działania profilaktyczne: niszczyć 
kwitnące chwasty, wykonywać głęboką orkę po zbiorze, zakła-

dać siatki lub włókniny w okresie wschodów – może to przy-
spieszyć wegetację roślin o około 2 tyg. i dzięki temu ograni-
czyć składanie jaj w strefie przykorzeniowej przez latające mu-
chy, a tym samym ograniczyć uszkodzenia korzeni przez larwy.

Motyle: Rolnica zbożówka – Agrotis segetum
Stanowi zagrożenie w uprawach marchewi, pietruszki, bu-

raka ćwikłowego, sałaty, cebuli oraz pora.
Gąsienice uszkadzają nadziemne i podziemne części roślin. 

Młode osobniki mogą wchodzić na rośliny i uszkadzać liście. 
Wygryzają płytsze lub głębsze dziury w korzeniach. Wskutek 
zniszczenia młodych roślin powstają tzw. łysiny. Niezbędny 
w zwalczaniu rolnic jest monitoring uprawy. Można go prze-
prowadzać dwojako. Poprzez odławianie samców za pomocą 
pułapek feromonowych lub wyliczenie sumy temperatur efek-
tywnych. Pułapki feromonowe wystawia się od początku ma-
ja do końca września, w liczbie co najmniej dwóch na uprawę, 
w zagęszczeniu 1-2 na 1 ha powierzchni. Pułapkę należy umie-
ścić tak, aby zawsze znajdowała się ponad wierzchołkami ro-
ślin, nie niżej niż 70 cm od powierzchni gleby. Optymalny ter-
min zwalczania to od 15 dni (w przypadku ciepłej i nieobfi-
tującej w deszcze pogody) do 25 dni (w przypadku chłodniej-
szej pogody) po odłowieniu maksymalnej liczby motyli. Druga 
metoda – suma temperatur efektywnych, jest liczona od mo-
mentu odłowienia na pułapkę więcej niż jednego motyla w cią-
gu 2-3 dni do optymalnego terminu zwalczania gąsienic, któ-
re są w stadium L2. Powinna wynieść 230 stopniodni. Próg za-
grożenia dla rolnicy zbożówki w uprawie marchwi to 6 gąsie-
nic w próbach gleby pobranych z 1 m2 lub 1 gąsienicy na 1 m².

Artykuł sporządzono na podstawie materiałów konferencyjnych 
„Poprawa jakości marchwi i pomidorów do przetwórstwa”, maj 2022 r.

Pułapka ziemna do odłowu rolnic

Niebieskie tablice lepowe służą do odłowu wciornastków

Żółte tablice lepowe stosuje się w uprawach pod osłonami
Uprawa kolorowej marchwi jest coraz bardziej popularna
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Podsumowanie prowadzonych demonstracji
z wykorzystaniem probiotechnologii
Probiotechnologia, pożyteczne mikroorganizmy, probiotyki, EM-y pod tymi nazwami kryje się to samo zagadnienie: 
wykorzystanie mikroorganizmów takich jak bakterie czy grzyby do wspomagania procesów glebowych oraz podno-
szenia odporności roślin na patogeny.

mgr inż. Małgorzata Razminas
Starszy Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Z końcem sezonu wegetacyjnego 2022 ro-
ku zostały zakończone pierwsze w na-
szym województwie demonstracje z uży-
ciem probiotechnologii. Demonstracje by-
ły prowadzone w 8 gminach rozmiesz-
czonych w różnych częściach wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. Gospodar-
stwa charakteryzowały się różnym profi-

lem produkcji oraz różnymi klasami gleb. Wszystkie demon-
stracje były skoncentrowane na produkcji roślinnej. Preparaty 
były stosowane na następujących uprawach:
q Gmina Korsze – groch na ziarno – konwersja;
q Gmina Banie Mazurskie – mieszanka zbożowa – ekologia;
q Gmina Miłki – trawy na użytkach zielonych – ekologia;
q Gmina Rozogi – ziemniaki, burak, pomidor (pod osłonami), 

warzywa, zioła – konwencja;
q Gmina Elbląg – pszenica orkisz ozima – ekologia;
q Gmina Miłakowo – pszenica orkisz ozima – ekologia;
q Gmina Lubawa – rzepak ozimy – konwencja;
q Gmina Orneta – żyto ozime – ekologia.

Na uprawach zostały zastosowane dwa środki do produkcji:
EmFarma PlusTM – skład produktu: kultury mateczne ży-

wych mikroorganizmów SCD ProBio Plus® (bakterie fototro-
powe), ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, rewitalizowa-
na, niechlorowana woda, sól oraz kompleks minerałów. Według 
producenta preparat aktywuje procesy próchnicze i zwiększa 
dostępność składników mineralnych, w tym głównie azotu. Sto-
sowanie preparatu miało za zadanie zoptymalizować rozkład 
materii organicznej, polepszyć ogólną kondycję gleby, zwięk-
szyć zawartość próchnicy i wody w glebie, przywrócić trudno 
dostępne składniki do formy dostępnej dla roślin, jak również 
przyspieszyć rozkład pozostałości po pestycydach w glebie.

Alginit – skład produktu: skamieniała biomasa alg i zwie-
trzałych tufów – naturalnie występująca kopalina. Alginit ma 
właściwości magazynowania wody, zawiera składniki orga-
niczne i mineralne (w tym łatwo przyswajalną formę wap-
nia oraz humus), dzięki którym poprawia potencjał biologicz-
ny gleby. Stosowanie alginitu wraz z pożytecznymi mikroor-
ganizmami poprawia przyrost masy roślin o 20-30%, a wzrost 
plonu o 8-10%. Alginit jest środkiem o powolnym uwalnianiu 
składników aktywnych.

Zgodnie z metodykami opracowanymi przez ProBiotics na po-
lach demonstracyjnych stosowane były od 1 do 4 oprysków pre-
paratami zawierającymi pożyteczne mikroorganizmy. W przy-
padku kilkukrotnego użycia preparaty były stosowane: na po-
czątku okresu wegetacyjnego, w trakcie oraz po zbiorze plonów, 
w celu szybszego oraz efektywniejszego rozkładu resztek pożniw-
nych. Podczas jednego zabiegu wykorzystywano, w zależności od 
fazy wzrostu rośliny uprawnej, od 3 do 30 l preparatu na 1 ha. 

Na działkach, na których były prowadzone demonstracje, jak 
i na polach kontrolnych, zostały pobrane próby glebowe przed 
zastosowaniem środków oraz po zakończonym okresie wegeta-
cji. Już po jednym roku stosowania preparatów były widoczne 
efekty. W większości gospodarstw na polach testowych pod-
niósł się poziom próchnicy, średnio o 22,76%, a poziom węgla 
organicznego wzrósł średnio o 19,75%. Jeżeli zwrócimy uwagę 
na poziom wapnia w formie dostępnej, to na polu kontrolnym 
poziom tego pierwiastka wzrósł średnio o 50,75%. Należy do-
dać, że w danym sezonie nie było stosowane wapnowanie na 
kontrolowanych polach. 

Pozostałe badane parametry przedstawiały się następująco:

Jednostka
Uśredniony wzrost zawartości

na polu demonstracyjnym
w porównaniu do pola kontrolnego

Próchnica % s.m. 22,82 %

C-organiczny % s.m. 24,18 %

N ogólny % s.m. 32,69 %

Formy dostępne

P mg /kg s.m. 11,49 %

K mg /kg s.m 42,02 %

Mg mg /kg s.m 78.26 %

Ca mg /kg s.m 51,12 %

Formy ogólne

P mg /kg s.m. 33,23 %

K mg /kg s.m 24,51 %

Mg mg /kg s.m 29,81 %

Ca mg /kg s.m. 81,59 %
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Powyżej znajduje się kilka wykresów, przestawiających jak 
w poszczególnych gospodarstwach kształtowały się zmiany za-
wartości badanych parametrów bądź poziomu pH.

Wyniki były rozbieżne, zależne od historii wapnowania pola 
czy klasy gleby. Jednakże już w ciągu jednego sezonu wegeta-
cyjnego widoczny był wzrost zawartości próchnicy, węgla or-
ganicznego. Stosowane preparaty przywracają aktywność bio-
logiczną gleb, a tym samym został rozpoczęty proces jej rege-
neracji. Zapewne efekt taki byłby możliwy do uzyskania bez 
użycia komercyjnych preparatów, jednakże efekty byłyby wi-
doczne w dużo dłuższym czasie.

W województwie warmińsko-mazurskim planowana jest 
kontynuacja prowadzonych demonstracji w roku 2023, w myśl 

zasady, że najlepsze wyniki stosowania preparatów zawierają-
cych pożyteczne mikroorganizmy są widoczne minimum po 
3-4 latach. 

Na stronie internetowej WMODR są dostępne do pobrania 
szczegółowe metodyki opracowane dla poszczególnych gospo-
darstw rolnych, w których zostały założone demonstracje polo-
we z użyciem probiotechnologii.

Po zeskanowaniu kodu QR otrzymają 
Państwo dostęp do formy elektronicznej in-
formacji na temat prowadzonych demonstra-
cji oraz szczegółowych metodyk.

Zdjęcia: M. Razminas
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Ekoschematy – biologiczna ochrona upraw
Priorytetem Europejskiego Zielonego Ładu jest radykalne ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, które są 
powszechnie wykorzystywane w działalności rolniczej. Zakłada się ograniczenie ich stosowania nawet o 50%. Dwie 
z najważniejszych dla rolnictwa strategii Europejskiego Zielonego Ładu: „Strategii od pola do stołu” oraz „Strategii 
bioróżnorodności” dążą do utrzymania różnorodności gatunków roślin i zwierząt oraz podwyższenia żyzności gleby.

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

Obowiązujący cel dla naszego kraju jako 
państwa członkowskiego UE, to redukcja 
stosowania pestycydów do 2030 roku, nie 
mniej niż o 35%. W rolnictwie poszuki-
wane są nowe rozwiązania przy jednocze-
snym zachowaniu dotychczasowych wy-
ników produkcyjnych. Uważa się, że che-
miczne środki ochrony roślin są najbar-

dziej skuteczne i nie powodują zagrożenia plonowania, jednak 
producenci rolni muszą być świadomi wyboru „mniejszego zła”.

„Europejski Zielony Ład to model gospodarki, który jest 
częścią europejskiego ożywienia gospodarki, które więcej od-
daje naszej planecie, niż jej zabiera. Jego niezbędnym elemen-
tem będzie odbudowa zdrowej przyrody dzięki europejskiej 
strategii ochrony różnorodności biologicznej” (EU Biodiversi-
ty Strategy for 2030)”.

Zachodzące zmiany w agrobiznesie oraz dążenie do zrówno-
ważonego rozwoju przyczyniają się do wprowadzenia w prak-
tyce rolniczej środków biologicznych i biotechnicznych. Liczne 
badania wykazują niewielki udział środków biologicznych jed-
nak w ostatnim okresie obserwuje się ich dynamiczny wzrost, 
być może zjawisko to jest związane z zadaniami dyktowany-
mi przez Europejskie Strategie Zielonego Ładu. Jedną z grup 
środków biologicznych i biotechnicznych stosowanych w pro-
dukcji roślinnej są biopestycydy. Zawierają one w swoim skła-
dzie mikroorganizmy (wirusy, bakterie, grzyby) oraz substan-
cje biologicznie czynne pochodzenia naturalnego (olejki, kwa-
sy organiczne, saponiny – tabela 1.).

Biologiczne zwalczanie chwastów

Klasyczne zwalczanie biologiczne polega na uwolnieniu 
naturalnego patogenu, bądź drapieżnika pod warunkiem, że 
będzie on zdolny do przetrwania w określonym środowisku 
oraz jego cechą charakterystyczną będzie szybkie rozprze-
strzenianie się. Środkami biologicznymi mogą być stawono-
gi w tym roztocza i owady, ślimaki, ptaki, ryby, ssaki. Naj-
większe nadzieje wiąże się jednak z roztoczami, które z po-
wodzeniem zostają wprowadzane do klasycznego zwalczania 
biologicznego najczęściej na użytkach zielonych oraz w sa-
dach np. Cecidophyes rouhollahi, Aceria malherbae. Kolejną me-
todą biologicznej walki z chwastami jest stosowanie bioher-

bicydów – naturalnych produktów pochodzących od orga-
nizmów żywych, najczęściej są to mikroorganizmy chorobo-
twórcze lub grzyby. Bioherbicydy wykazują najwyższą sku-
teczność działania na chwasty jednoroczne, rozmnażające się 
generatywnie, samopylne, nie wykazujące zdolności do re-
generacji uszkodzonych części roślin. Aplikacja mykoherbi-
cydów odbywa się najczęściej raz w roku, po wykiełkowa-
niu chwastów i nie powoduje depopulacji danego gatunku 
chwastów. Sukcesem jest jednak częściowe ograniczenie za-
chwaszczenia eliminujące konkurencyjność chwastów wzglę-
dem rośliny uprawnej. 

Biologiczne zwalczanie szkodników

W celu eliminacji szkodników najczęściej wykorzystywa-
ne są organizmy pożyteczne z zapewnieniem im odpowied-
nich warunków rozwoju. Przykładem organizmów żywych 
wykorzystywanych do zwalczania szkodników w uprawach 
są dobroczynek wciornastkowy (roztocz przeznaczony do 
zwalczania wciornastka i przędziorka), pryszczarek mszyco-
jad (muchówka do zwalczania mszyc) czy dobroczynek szklar-
niowy do zwalczania przędziorków. W zwalczaniu szkodni-
ków zastosowanie znajdują także grzyby owadobójcze, któ-
re powodują epizoocje patogena. W ostatnich latach poszuki-
wane są nowe szczepy grzybów owadobójczych ze względu 
na ich znaczną patogeniczność i dobre parametry hodowlane. 

Biologiczne zwalczanie chorób

Bardzo duże zagrożenie w przypadku chorób zbóż stano-
wią grzyby z rodzaju Fusarium. W celu ograniczenia ich szko-
dliwości stosowano preparaty na bazie chitozanu. Jest to poli-
sacharyd pochodzący z chityny, powodujący pobudzenie od-
porności roślin oraz zabezpieczający je przed porażeniem przez 
bakterie i grzyby. Jego działanie polega na zmianie struktu-
ry ścian komórkowych przy bezpośrednim kontakcie z pato-
genem. Obecnie nie ma preparatów biologicznych dopuszczo-
nych do obrotu, które w swoim składzie zawierają chitozan. 
W walce z patogenami roślin uprawnych znalazły również za-
stosowanie grzyby z rodzaju Trichoderma. Rośliny po zastoso-
waniu preparatu zawierającego ten rodzaj grzybów wykazy-
wały zwiększoną odporność na patogeny oraz stres wywoła-
ny czynnikami abiotycznymi. 

Tabela 1. Przykładowe mikroorganizmy jako czynne składniki w poszczególnych grupach biopestycydów
Grupa biopestycydów Mikroorganizmy jako czynne składniki
Bioherbicydy Altemaria destruens
Biobakteriocydy Agrobacterium, Pseudomonas, Bacillus
Biofungicydy Trichoderma, Glocladium, Pythium, Coniothyrium, Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces
Bioinsektycydy Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana
Bionematocydy Matarhizium, Paecilomyces, Verticillium, Bacillus, Heterorhabditis, Steinernema
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Zastosowanie biopreparatów niesie wiele korzyści środo-
wiskowych i zdrowotnych. Zaletą zastosowania mikroorga-
nizmów o określonym składzie gatunkowym jest ogranicze-
nie populacji patogenów. Niewątpliwe jest, że zwiększona do-
stępność tych preparatów przyczyni się do popularyzacji bez-
piecznych produktów.

Źródła:
- Cholajda K., Matysiak K., Kierzek R., Krzymińska J. 2021 Biologicz-
ne zwalczanie chwastów – perspektywy i ograniczenia. Progress in 
olant protection 61 (2): 103-122.

- Grzyb A., Warczewska Z., Niewiadomska A., Wolna-Maruwka A. 

2019: Czym są biopreparaty i jakie jest ich zastosowanie? Nauka 
Przyroda Technologie. T.13, zeszyt 2, str. 65-76.

- Martyniuk S. 2012: Czynny rozwój integrowanej ochrony roślin 
i rolnictwa ekologicznego zwiększy wykorzystanie biopestycydów 
w praktyce rolniczej? Jurnal of Research and Applocations in Agri-
cultural Engineering, vol. 57, s. 35-37.

- Martyniuk S. 2011: Skuteczne i nieskuteczne preparaty mikro-
biologiczne stosowane w ochronie i uprawie roślin oraz rzetelne 
i nierzetelne oceny ich oceny. Post. Mikrobiol., nr 50, 4, s. 321-
328.

- Piwowar A. 2012: Rynek środków ochrony roślin w Polsce w latach 
2005-2009, J. Agribus. Rural Dev., no. 1, 85-94.

Tabela. 2 Preparaty biologicznej ochrony roślin zawierające mikroorganizmy.

Nazwa środka
ochrony roślin

Rodzaj
środka Producent środka Zawartość, nazwa zwyczajowa substancji 

czynnej środka ochrony roślin

Amylo-X WG Fungicyd Certis USA – USA Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum 
BioBit Insektycyd Valent BioSciences LLC – USA Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 
Blossom Protect Fungicyd SAN Agrow Holding GmbH – Republika Austrii Aureobasidium pullulans 
Botector Fungicyd SAN Agrow Holding GmbH – Republika Austrii Aureobasidium pullulans 
Capex Insektycyd Andermat Biocontrol Suisse AG – Szwajcaria wirus granulozy zwójki siatkóweczki 
Contans WG Fungicyd Bayer CropScience Biologics GmbH – Niemcy Coniothyrium minitans – 50 g
DiPel DF Insektycyd Valent BioSciences LLC – USA Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 
Dipel WG Insektycyd Valent BioSciences LLC – USA Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 
Foray 76 B Insektycyd Valent BioSciences LLC – USA Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 
Integral Pro Fungicyd BASF Corporation – Stany Zjednoczone Ameryki Bacillus amyloliquefaciens 
Julietta Fungicyd Société Industrielle Lesaffre et Cie – Francja Saccharomyces cerevisiae 
Lepinox Plus Insektycyd CBC (Europe) S.r.l. – Włochy Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, 
Madex Max Insektycyd Andermat Biocontrol Suisse AG – Szwajcaria Cydia pomonella Granulosis 
Naturalis Insektycyd CBC (Europe) S.r.l. – Włochy Beauveria bassiana 
Polygreen
Fungicide WP Fungicyd BIOPREPARATY spol. s r.o. – Republika Czeska Pythium oligandrum 

Polyversum WP Fungicyd Biopreparaty Sp. z o.o. – Republika Czeska Pythium oligandrum – 10 g
Proradix Fungicyd SP Sourcon Padena GmbH – Niemcy Pseudomonas 
Pythie Fungicyd BIOPREPARATY spol. s r.o. – Republika Czeska Pythium oligandrum 
Remedier Fungicyd Isagro S.p.A. – Republika Włoska Trichoderma asperellum, Trichoderma gamsi 
Romeo Fungicyd Bio Springer S.A. – Francja cerewisan – 941 g
Rotstop WP Fungicyd Danstar Ferment AG – Szwajcaria Phlebiopsis gigantea – 106 g

Serenade ASO Bakteriocyd, 
Fungicyd Bayer AG – Niemcy Bacillus amyloliquefaciens 

Serifel Fungicyd BASF Corporation – Stany Zjednoczone Ameryki Bacillus amyloliquefaciens 
Spinosad Max Insektycyd Dow AgroSciences s.r.o. – Republika Słowacka spinosad – 240 g
SpinTor 240 SC Insektycyd Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. – Warszawa spinosad – 240 g
SpinTor 480 SC Insektycyd Dow AgroSciences Ltd. – Wielka Brytania spinosad – 480 g
Taegro Fungicyd Novozymes Biologicals Inc. – USA Bacillus amyloliquefaciens 
Thurinox Insektycyd CBC (Europe) S.r.l. – Włochy Bacillus thuringiensis 
Trianum-G Fungicyd Koppert BV – Belgia Trichoderma harzianum Rifai  
Trianum-P Fungicyd Koppert BV – Belgia Trichoderma harzianum Rifai  
Velifer Insektycyd BASF Corporation – Stany Zjednoczone Ameryki Beauveria bassiana 
Vintec Fungicyd Bi-PA NV/SA – Belgia Trichoderma atroviride 
Xilon Fungicyd Kwizda Agro GmbH – Republika Austrii Trichoderma asperellum g
Xilon WP Fungicyd Fytovita, spol. s.r.o. – Czechy Trichoderma asperellum 

Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dostęp na dzień 30-11-2022).
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Jednym z najistotniejszych elementów 
przy odchowie cieląt jest otoczenie w ja-
kim dorasta przyszła krowa. Składa się na 
nie szereg czynników między innymi: mi-
kroklimat w budynku inwentarskim, czy-
stość budynku, ogólna higiena, wilgotność 
czy brak przeciągów. Niedociągnięcia za-
chodzące w tej materii przyczyniają się do 

problemów ze zdrowotnością cieląt a w konsekwencji do wzro-
stu śmiertelności w stadzie. 

Jeszcze do niedawna „obrazek” przedstawiający długie rzę-
dy białych domków, w których przebywają cielęta znaliśmy 
z dużych ferm mlecznych zlokalizowanych w Europie Zachod-
niej. W ostatnim czasie ze względu na duże koszty jakie nie-
sie ze sobą zapewnienie odpowiednich warunków bytowych 
dla cieląt w budynkach inwentarskich, w Polsce nieśmiało po-
pularność zdobywa tzw. „zimny wychów”. Niektórzy hodow-
cy podchodzą sceptycznie do tej metody utrzymywania cieląt, 
ponieważ pokutuje przeświadczenie, że cielęciu będzie za zim-
no. Czy tak jest naprawdę?

Zimny wychów polega na całorocznym utrzymywaniu cieląt 
na wybiegach, które są wyposażone w: budkę typu igloo, po-
idło, drabinkę na paszę objętościową i karmidło na paszę tre-
ściwą. Głównym celem takiego systemu utrzymywania cieląt 
jest ich odseparowanie od środowiska, w którym znajduje się 
stado i niebezpieczne drobnoustroje chorobotwórcze, a także 
budowę odporności organizmu na warunki zewnętrzne. 

Utrzymywanie cieląt w systemie zimnego wychowu będzie 
przynosiło wymierne efekty gdy będziemy pamiętać o prze-
strzeganiu kilku ważnych zasad.
q Dokładne osuszenie cielęcia przed przeniesieniem go do 

budki – można to zrobić od razu po porodzie, odczekać 12 
godzin, lub 3-4 dni. Cielę powinno również jak najszybciej 
wypić siarę, aby zacząć budować odporność. W warunkach 
niskich temperatur warto stosować lampy w pierwszych go-
dzinach życia zwierzęcia.

q Odpowiednie usytuowanie budek – najlepiej, żeby były usta-
wione przy ścianach budynku, co ograniczy podmuchy wia-
tru. Warto zastosować ustawienie budek na podłożu lekko 
pochylonym, w taki sposób, aby przy użytkowaniu budek, 
myciu i dezynfekcji wszystko spływało na inną, wolną prze-
strzeń, a nie pomiędzy budkami.

q Odpowiednia dezynfekcja środowiska, w którym będzie 
przebywało cielę – mycie za pomocą myjki ciśnieniowej i pre-
paratu dezynfekcyjnego. Dla jeszcze lepszej ochrony i higie-
ny można zastosować suchą dezynfekcję bezpośrednio na 
ściółkę

q Zapewnienie odpowiednej ilości ściółki – jest to jedna z naj-
ważniejszych zasad. Bezwzględnie należy zapewnić odpo-
wiednią ilość słomy tak, aby cielę mogło się w niej wprost 
,,zakopać”. Drugą istotną rzeczą jest to, aby ściółka ta była 
dobrej jakości a przede wszystkim sucha.

q Zapewnienie odpowiedniego komfortu termicznego w cza-
sie podwyższonych temperatur – podobnie jak przeciągi tak 
i wysokie temperatury powietrza źle wpływają na zwierzęta. 
Obecnie produkowane budki typu igloo przeważnie są tak 
skonstruowane, aby się nadmiernie nie nagrzewały, a mają 
także zastosowane odpowiednie otwory wentylacyjne. Jed-
nakże, w okresie letnim można również rozważyć możli-
wość dodatkowego zacienienia budek np. po przez posta-
wienie ich pod wiatą czy w sąsiedztwie wysokich krzewów 
czy drzew, które dadzą cień. 

q Odpowiednie żywienie cieląt – to jak żywimy cielęta jest jed-
ną z najważniejszych kwestii w hodowli bez znaczenia na 
system utrzymywania jaki zostanie zastosowany w gospo-
darstwie. Jednak przy „zimnym wychowie” należy w szcze-
gólności mieć na uwadze żeby pójło czy to mleko pełne czy 
preparat mleko zastępczy był wysokiej jakości a także, by po-
dawać je w odpowiedniej temperaturze najlepiej około 39°C.

Tak jak każdy system utrzymywania cieląt, tak też i zimny 
wychów ma swoje wady i zalety. 

Do zalet zaliczamy:
n	lepszą zdrowotność i odporność cieląt – cielęta mają dostęp 

do świeżego powietrza, w budkach panuje lepszy mikrokli-
mat niż w budynkach starszego typu gdzie często są pro-
blemy ze zbyt dużą wilgotnością i temperaturą co sprzyja 
namnażaniu się patogenów chorobotwórczych,

n	mniejsze ryzyko rozprzestrzeniania się chorób – cielęta są 
utrzymywane indywidualnie dlatego nie ma możliwości, 
aby zarażały siebie nawzajem,

n	łatwiejsze kontrolowanie stanu zdrowia cielęcia – gdy wy-
stępuje jakieś zaburzenie w pobieraniu paszy, czy zachowa-
niu cielęcia wskazujące na chorobę czy od razu można to 
zauważyć i odpowiednio reagować,

n	cielęta bardziej ufają człowiekowi – każde cielę ma bezpo-
średni kontakt z opiekunem,

n	szybsze pobieranie paszy i większe przyrosty cieląt,
n	koszty – zakup budek typu igloo jest mniej kosztochłonny 

niż budowa nowego cielętnika czy nawet modernizowanie 
starych budynków inwentarskich.

Co my wiemy o zimnym odchowie cieląt?
Każdy hodowca bydła zna zasadę, że zdrowe cielę to w przyszłości zdrowa krowa. Zapewnienie optymalnych wa-
runków dla cieląt jest bardzo ważne, a także wbrew pozorom bardzo trudne, ponieważ błędy popełnione na samym 
początku życia cielęcia, w konsekwencji będą nie do naprawnienia w przyszłości.

mgr Katarzyna Bagińska
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Ełku
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Natomiast do wad takiego systemu utrzymywania cieląt 
można zaliczyć:
n	mniejszą socjalizację zwierząt – cielęta nie mają ze sobą wza-

jemnego kontaktu,
n	większe zapotrzebowanie na słomę niż przy innych syste-

mach utrzymania cieląt zwłaszcza jesienią i zimą
n	większy nakład pracy – każde cielę musi zostać „obsłużo-

ne” indywidualnie 
n	koszt zakupu jednej budki – budki nie są najtańsze, dlatego 

zakup kilku czy kilkunastu sztuk jednorazowo to dość spo-
ry koszt dla gospodarstwa jednakże jak wspomniano wyżej 
i tak jest on mniejszy niż budowa budynków.

Podsumowując, odchów cieląt w systemie zimnego wycho-
wu niesie ze sobą zarówno wady jak i zalety. Przy wyborze od-
powiedniego systemu utrzymania cieląt należy wziąć pod uwa-

gę szereg kwestii zarówno organizacyjnych jak i ekonomicz-
nych odnoszących się do naszego gospodarstwa. Zdaniem au-
tora, jeżeli w gospodarstwie budynki nie są odpowiednio przy-
stosowane do zapewnienia dobrostanu zwierząt oraz występu-
ją w nim problemy ze zdrowotnością cieląt, zastosowanie zim-
nego wychowu jest opcją wartą uwagi. 

Źródła:
- Troska A , Nie taki znowu zimny wychów cieląt, https://www.far-
mer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/nie-taki-znowu-zimny-
-wychow-cielat,94870.html, dostęp 24.11.2022

-  Nawracaj M, Zimny chów cieląt. Czy warto z niego korzystać?, 
https://projektagrar.pl/zimny-chow-cielat-czy-warto-z-niego-korzy-
stac/, dostęp 28.11.2022

- Kolasińska D, Zimny chów cieląt: czy nadaje się do polskich warun-
ków, https://www.agrofakt.pl/zimny-chow-cielat/, dostęp 28.11.202

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
20 grudnia 2019 roku w sprawie niektó-
rych wymagań weterynaryjnych, jakie po-
winny być spełnione przy produkcji pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego w rzeź-
niach o małej zdolności produkcyjnej, po-
łożonych na terenie gospodarstw (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 56).

Przepisy miały na celu umożliwienie wybranym podmio-
tom umożliwienie pozyskiwania mięsa z posiadanych zwierząt, 
aby produkować żywność w oparciu o uproszczone, przejrzy-
ste zasady. Miały także za zadanie umożliwić powstanie rzeź-
ni tam, gdzie ich do tej pory nie było, np. na pewnych terenach 
górskich, wyrównać szanse rzeźni o małej zdolności produk-
cyjnej oraz zwiększyć dostęp konsumentów do mięsa z wy-
branych gospodarstw.

Wprowadzone wymagania odnoszą się zarówno do kon-
strukcji, jak i rozplanowania czy wyposażenia, zastosowanych 
przy produkcji. W ustawie zastrzeżono, że lekarz weterynarii 
właściwy dla powiatu ma prawo zgodzić się na przekroczenie 
limitu tygodniowego zwierząt przeznaczonych na ubój, o ile 
będzie zapewniony roczny limit. 

Zasady sprzedaży mięsa 

Mięso, które zostaje uznane za odpowiednie do spożycia 
posiada owalny znak jakości zdrowotnej bądź znak identyfi-
kacyjny. Pozyskane produkty mogą być dostarczane do zakła-

dów produkcyjnych oraz oferowane konsumentom końcowym, 
o ile prowadzący rzeźnię założy dodatkowo inną działalność 
(np. działalność lokalną).

Normy prawne

Podmiot, który posiada rzeźnię musi:
n zagwarantować spełnienie wymogów dotyczących rzeź-

ni, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny 
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 
(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm. – 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, 
str. 14) 

n bądź zapewnić, że zwierzęta są transportowane do rzeźni 
z gospodarstwa w sposób bezpośredni, a środek służący do 
transportu i urządzenia są odpowiednio czyszczone, odka-
żane,

n zagwarantować, że rzeźnia spełnia zasady wskazane w roz-
porządzeniu nr 853/2004, w tym te nawiązujące do urzą-
dzeń służących przechowywaniu mięsa, 

n bądź zapewnić, że zastosowano procedury odnoszące się 
do zatrzymanego mięsa (np. zagwarantować, że mięso 
to nie będzie pomylone z innym mięsem ulokowanym 
w chłodni poprzez oznakowanie mięsa, oraz że nie pocho-
dzi od zwierząt podejrzanych o zakażenie jedną z chorób 
zakaźnych, jak również, że jest przechowywane w chłod-
ni tak, aby zapobiec stykaniu się mięsa z innym mięsem 
czy że opuści chłodnię dopiero po decyzji lekarza wete-
rynarii). 

Małe rzeźnie rolnicze
– wymagania i zasady funkcjonowania
18 lutego 2020 roku weszły w życie przepisy wprowadzające ułatwienia przepisów weterynaryjnych dla podmiotów 
zamierzających prowadzić ubój zwierząt w tzw. rzeźniach rolniczych, tj. o małej zdolności produkcyjnej, położonych na 
terenie gospodarstw.

mgr inż. Andrzej Romanowski 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Elblągu
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Podmiot prowadzący rzeźnię, która jest połączona z zakła-
dem rozbioru, w którym produkuje się nie więcej niż 5 ton mię-
sa bez kości w tygodniu lub równoważną ilość mięsa z kością, 
dodatkowo musi spełnić wymagania wskazane w rozporzą-
dzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale III 
w ust. 3 albo w sekcji II w rozdziale III w ust. 1 w lit. c bądź 
zapewnić, że rozbiór ma miejsce po zakończeniu uboju, a uży-
te pomieszczenie jest czyszczone i właściwie odkażane oraz że 
przy rozbiorze są spełnione wymogi określone we wspomnia-
nym rozporządzeniu w załączniku III w sekcji I w rozdziale V 
albo w sekcji II w rozdziale V. 

Rzeźnia musi także spełniać wymagania wynikające z te-
go rozporządzenia, znajdujące się w załączniku III w sekcji 
I w rozdziale II w ust. 1 w lit. aa bądź musi być zagwaran-
towane, że zaraz po transporcie zwierząt do rzeźni ma miej-
sce ubój, a ponadto transport zachodzi na odległość do 50 
km. Co więcej:
n rzeźnia musi spełniać wymagania wskazane w rozporzą-

dzeniu w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 1 
w lit. a (odnoszące się do odrębnego systemu odprowadza-
nia ścieków dla zwierząt, które przechodzą chorobę albo są 
one o nią podejrzane,

n bądź organizacja uboju oraz system odprowadzania ścieków 
w rzeźni wyklucza możliwość zakażenia zdrowych zwierząt 
oczekujących na ubój lub wyklucza zanieczyszczenie mię-
sa, w sytuacji, gdy w rzeźni przebywają zwierzęta chore lub 
podejrzane o chorobę zakaźną zwierząt,

n czyszczenie, mycie i odkażanie urządzeń stosowanych do 
uboju zwierząt wymaga nadzoru urzędowego – w sytuacji 
wskazanej w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III 
w sekcji I w rozdziale IV w ust. 20, 

n bądź czyszczenie i odkażanie urządzeń wykorzystywanych 
do uboju zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę za-
kaźną zwierząt obejmuje procedurę, która jest zaakcepto-
wana przez lekarza weterynarii właściwego dla powiatu 
oraz urządzenia stosowane do uboju zwierząt, w sytuacji, 
gdy poprzednio miał miejsce ubój zwierząt chorych albo 
podejrzanych o chorobę zakaźną zwierząt, są przed wzno-
wieniem uboju kontrolowane przez urzędowego lekarza we-
terynarii.

Przy prowadzeniu rzeźni rolniczej należy mieć także na 
uwadze:
n przepisy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu cho-

rób zakaźnych zwierząt,
n przepisy o ochronie zwierząt,
n przepisy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
n przepisy o postępowaniu z ubocznymi produktami pocho-

dzenia zwierzęcego,
n przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności.

Kontrole

Rzeźnie rolnicze, tak, jak zakłady, które produkują żywność 
zwierzęcą podlegają kontrolom ze strony Inspekcji Weteryna-
ryjnej, natomiast bezpośrednią kontrolę mają urzędowi leka-
rze weterynarii. Tak, jak w innych rzeźniach, obowiązkowe są 
badania przed ubojem i po uboju. Kontrole ze strony lekarzy 
weterynarii właściwych dla powiatu są dokonywane okreso-
wo, w oparciu o analizy ryzyka.

Procedura

Prowadzenie rzeźni rolniczej wymaga przygotowania od-
powiedniej dokumentacji, np. procedur czy projektu technolo-
gicznego. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę bądź ada-
ptację istniejących pomieszczeń, rolnik zobowiązany jest spo-
rządzić projekt technologiczny zakładu i przedstawić go wła-
ściwemu lekarzowi weterynarii w celu akceptacji. Projekt taki 
zawiera część opisową oraz część graficzną. Wraz z projektem 
lekarz weterynarii właściwy dla powiatu powinien poznać za-
kres, wielkość produkcji, jak również typ planowanych produk-
tów. Poniższy rysunek przedstawia przykładową część graficz-
ną projektu technologicznego dla rzeźni rolniczej.

Przynajmniej 30 dni przed momentem zainicjowania dzia-
łalności, należy przedłożyć stosowny wniosek o zatwierdze-
nie zakładu.

Kwalifikacje

Dokonanie uboju wymaga odbycia szkolenia oraz zdania 
egzaminu bez potrzeby odbycia praktyk. Uzyskane świa-
dectwo umiejętności wskazuje gatunki zwierząt do ubo-
ju, sprzęty ogłuszające oraz działania związane z uśmier-
caniem. 

Źródła:
- Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektórych wymagań 
weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności pro-
dukcyjnej, Dz. U. 2020, poz. 1287.

- Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu „rzeźni rolniczej”. In-
formacja dla rolników wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020 r., 
www.wetgiw.gov.pl 

Legenda:
 1 klatka oszałamiająca
 2 kłucie/wykrwawianie
 3 skórowanie (bydło) / oparzanie (świnie) / odszczecinianie (świnie) / opalanie (świnie)
 4 wytrzewianie
 5 przepoławianie tuszy / ocena mięsa / badanie poubojowe / toaleta poubojowa tusz
 6 urządzenie, zamykane na klucz, do chłodniczego przechowywania mięsa uznanego 

za niezdatne do spożycia
 7 urządzenie, zamykane na klucz, do chłodniczego przechowywania mięsa uznanego 

za zdatne do spożycia i zatrzymanego
 8 toaleta
 9 stanowiska do mycia narzędzi oraz miejsce lub zamykany pojemnik na sprzęt i środki 

do czyszczenia i odkażania
10 opróżnianie żołądka i jelit
11 oczyszczanie/badanie głów
12 pojemniki na UPPZ
13 osobne miejsce do zmiany odzieży
14 pomieszczenie (izolatka) zamykane na klucz

Bieżące Informacje nr 1 [397]  n  Styczeń 202322

w chlewni i oborze



Chów kur w małych polskich gospodarstwach ma długą tradycję. Choć wcześniej, z powodu ptasiej grypy, bardzo 
duża ilość gospodarstw rezygnowała z chowu drobiu, to obecnie rolnicy z gospodarstw rodzinnych znów powracają 
do przydomowego chowu kur niosek w małych stadach.

dr inż. Alina Milewska 
Doradca Zespołu Doradców w Olecku

Ocenia się, iż w przydomowym chowie znaj-
duje się około 25 milionów kur produkują-
cych jaja na tzw. samozaopatrzenie, które po-
krywa 50% zapotrzebowania. Są to głównie 
stada liczące 10-20 sztuk, lecz są również sta-
da znacznie liczniejsze. 

Charakterystyka kury nioski

Kura nioska jest specjalnym gatunkiem kury, znoszącym 
około 120 jaj rocznie. Sama nieśność trwa 60 tygodni, gdzie 
szczyt następuje na 6 lub 8 tydzień. Hodowla tych kur jest sto-
sunkowo łatwa, jednak trzeba pamiętać, że dieta musi być od-
powiednio zbilansowana, gdyż ma ona znaczący wpływ na 
zdrowie drobiu, masę jaj czy też jakość skorupki. Nioski wy-
różnia ich wygląd. Już na pierwszy rzut oka można odróż-
nić je od mięsnej rasy brojler. Ich masa oraz umięśnienie jest 
znacznie mniejsze. Głowa kur niosek jest mała i ma charakte-
rystyczne przydatki głowowe (grzebień i parzyste zausznice 
oraz dzwonki), do tego mają wypukłe oczy oraz zrogowacia-
ły dziób w kolorze żółto-pomarańczowym. Szyja jest stosun-
kowo krótka i opierzona, natomiast skrzydła są długie i przy-
legają do ciała.

Gdzie postawić kurnik?

Jeśli myślimy, że kury będą rosnąć i nieść się byle gdzie, 
to jesteśmy w ogromnym błędzie. Kury niewątpliwie lu-
bią ciepło, lubią, gdy ściółka jest sucha i gdy dzień jest dłu-
gi. Wejście do kurnika powinno być od strony wschodniej, 
gdyż większość wiatrów w Polsce wieje z kierunku zachod-
niego, a wiatru kury nie lubią. Wejście od strony wschodniej 
uchroni nasze ptaki przed zimnymi powiewami oraz ewen-
tualnym zacinającym deszczem, który pada zgodnie z wie-
jącym wiatrem. W chowie kur nieśnych ważną rolę odgry-
wa oświetlenie budynku, ponieważ długość dnia świetlnego 
ma wpływ na utrzymanie nieśności na wysokim poziomie, 
dlatego dobrze, aby okno w kurniku było duże i umieszczo-
ne na ścianach od południowej lub wschodniej strony, bo 
z tych kierunków będzie wpadało najwięcej światła. Dużą 
rolę w pomieszczeniu inwentarskim spełnia wentylacja, któ-
ra ma za zadanie usuwanie nadmiaru wilgoci, toksycznych 
gazów, pyłu oraz mikroorganizmów i dostarczanie świeże-
go powietrza do kurnika. Planując budowę kurnika pamiętaj-
my, że im lepsze warunki stworzymy kurom, tym lepiej bę-
dą się niosły i mniej chorowały, więc warto pomyśleć o tym, 
aby zadbać o właściwe miejsce dla chowu ptaków. Weźmy 
pod uwagę też fakt, że sam kurnik nie wystarczy – ptakom 
będzie potrzebny wybieg.

Grzędy w kurniku

Grzędy najczęściej zbudowane są z okrągłych żerdzi lub 
desek. Przyjmuje się, że jeden metr grzędy przypada na 4-5 
kur. Pod grzędami konieczna będzie specjalna i łatwa do 
demontażu deska na odchody. Miejsce na gniazda powin-
ny być zaciszne i wyłożone grubo ściółką W tym celu do-
brze sprawdzą się skrzynki drewniane, które mają mini-
mum 30x40x30 cm. Jedno takie gniazdo spokojnie wystar-
czy dla 3-4 kur.

Żywienie kur nieśnych

To, ile kura je, zależy od jej poziomu nieśności – kury zno-
szące więcej jaj, jedzą więcej. 

Prawidłowe żywienie kur nieśnych uwzględnia ich po-
trzeby fizjologiczne, masę ciała, poziom produkcji, tempe-
raturę oraz system utrzymania. Zazwyczaj otrzymują mie-
szankę pełnoporcjową zadawaną do woli. Skoro nieśność 
kur zależy przede wszystkim od żywienia, więc pasza po-
winna zapewnić to zapotrzebowanie. Kury w chowie przy-
domowym powinny w dziennej dawce otrzymać: 16-18% 
białka, 10-12 MJ energii metabolicznej, 0,75-0,85% lizyny, 
0,33-0,35% metioniny, 3,5% wapnia, 0,5-0,7% fosforu, 0,15% 
sodu i 0,17% chloru. Wraz z wiekiem kury zmienia się za-
potrzebowanie i wykorzystanie wapnia, dlatego jego zawar-
tość w mieszance powinna wzrastać wraz z upływem ty-
godni nieśności. Wiosną, latem i jesienią większość pokar-
mu kury powinny zdobywać samodzielnie, a pasza pełno-
porcjowa czy mieszanka zbożowa powinny stanowić jedy-
nie uzupełnienie dziennej dawki. W hodowlach przyzagro-
dowych świetnie sprawdza się natomiast wzbogacanie ja-
dłospisu niosek o gotowane lub parowane ziemniaki, tartą 
marchew, buraki, kapustę.

Ile żyje nioska

Kury nioski po ukończeniu 1,5 roku niesienia jaj przestają 
znosić je regularnie. Od tego okresu dla niektórych hodowców 
ich utrzymywanie przestaje być opłacalne, wtedy też sprzeda-
wane są na ubój. Natomiast w przydomowych hodowlach mo-
gą żyć nawet 10-12 lat.

Źródła:
- Hodowla i użytkowanie drobiu, pod red. J. Jankowskiego J, PWRiL, 
Warszawa 2012

- K.J. Schiffer, Przydomowy chów kur, Warszawa 2010
- M. Larbier, B. Leclercq, Żywienie drobiu. PWN, Warszawa 1995

Przydomowy chów kur niosek
– wszystko, co wiedzieć trzeba
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Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie zł/dt

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

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

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

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

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

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie zł/dt

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

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

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

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

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

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

Inne (zł/dt)
Otręby pszenne 164,00

Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa

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

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 bez GMO 170,50
Agro TOP 20 bez GMO 178,00
Agro TOP 22 bez GMO 187,00
Agro TOP 24 bez GMO 194,50
Agro 18 bez GMO 180,50
Agro 19 bez GMO 192,00
Agro 21 bez GMO 198,00
Agro 23 bez GMO 200,50
Agro Finezja 22 bez GMO 220,50
Agro Extra Energia bez GMO 235,50
Agro Delicja bez GMO 293,00
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 168,50
Agro TOP 20 176,00
Agro TOP 22 185,00
Agro TOP 24 192,50
Agro Perfect 18 178,50
Agro Perfect 19 190,00
Agro perfect 21 196,00
Agro Perfect 23 198,50
Agro Finezja 22  213,50
Agro Werwa (GMO) 396,00
Agro Delicja 287,00
Agro Extra Energia 235,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mieszanki specjalistyczne (zł/dt)
Agro Mix 26 210,00
Agro Mix 28 212,00

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

Power Starter (25 kg) 112,00
Otręby pszenne 165,00
Power tucznik (25 kg) 103,00
Provit L (25 kg) 98,00
Provit P (25 kg) 105,00
Provit T (25 kg) 98,00
Śruta rzepakowa 240,00
Śruta sojowa 320,00

CENY PASZ (12.12.2022 r.)
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (12.12.2022 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

Spółdzielnia
Ogrodniczo-Pszczelarska 

w Giżycku
Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec

P.U.-H. „CHEMIROL”
Bartoszyce

ZRiO „Agroplon”
Bartoszyce 

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY
Cevino 500 s.c. 1 l 235,00 1 l 228,00
Galaxo 150 WG 0,2 kg 133,00
Chwastox Extra  300 SL 1 l 35,00
Chwastox Turbo 340 SL 1 l 41,00
Maister Power 42,5 OD 5 l 800,00
Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 40,00
Rosate 360 SL 20 l 910,00
Halvetic 180 SL 5 l 200,00

FUNGICYDY
Makler 250 ES 1 l 120,00
Aspik 250E 1 l 160,00
Porter 250EC 1 l 128,70 1 l 120,00
Kendo 50 EW 1 l 322,00 1 l 320,00
X met 100 SL 1 l 185,00
Flutrix 0,5 FS 500 ml 68,20
Kier 450 S.C. 5 l 890,00
Ambrossio 500 S.C. 5 l 550,99 5 l 545,00

INSEKTYCYDY
Los Ovados 200SC 100 g 35,50
Delmetros 100 s.c. 1 l 183,40

ZAPRAWY i regulatory
Triter 0,5 FS 500 ml 55,80
Syrius 02WS 0,5 l 60,00   
Orius Extra 250EW 1,5 kg 95,00   
Madron 0,5 FS 500 ml 78,00
Mepik 300SL 1 l 79,00
Regullo 500 EC 1 l 233,00

Bieżące Informacje nr 1 [397]  n  Styczeń 2023 25

agrorynek



Publikacje dostępne u doradców w Zespołach Doradców oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Naturalną rzeczą jest, że środowisko wpływa na człowieka, ale również człowiek oddziałuje na miej-

sce, w którym żyje i produkuje żywność. Stan środowiska naturalnego pogarsza się – rośnie nasycenie 
atmosfery dwutlenkiem węgla, obniża się poziom wód gruntowych, ociepla się klimat, rzeki wysychają, 
w stratosferze powstaje „dziura ozonowa”. Gwałtowne burze, wichury i susze niszczą uprawy rolne 
i budynki inwentarskie. Wciąż o wiele za dużo marnuje się żywności. Jeszcze do niedawna Polska była 
na piątym miejscu (9 mln ton żywności) wśród krajów Europy. Obecnie, jak wynika z najnowszych ba-
dań przeprowadzonych w Polsce (opracowanie NIK) rocznie niemal 5 mln ton żywności idzie na straty. 
Najwięcej, bo aż 60 proc. jedzenia, trafia do śmieci prosto z naszych domów. Następne w kolejności 
pod tym względem są: przetwórstwo i produkcja rolnicza (po ok. 16%), a dopiero na czwartym miejscu 
znajdują się sklepy odpowiadające za 7% marnowanej żywności.

Istotnie na środowisko oddziałuje rolnictwo, które użytkuje ponad 60% ogólnej powierzchni kraju. 
Działalność produkcyjna w rolnictwie może negatywnie wpływać na wody powierzchniowe i podziemne, 
glebę i powietrze. Niewłaściwe stosowanie przemysłowych środków produkcji takich jak nawozy sztucz-
ne i środki ochrony roślin może prowadzić do zaniku naturalnej flory i fauny, zakłócać gospodarkę wod-
ną i mikroklimat i w konsekwencji niekorzystnie wpływać na wiele ekosystemów. Negatywny, chociaż 
trudny do oszacowania w wartościach materialnych, wpływ rolnictwa może wiązać się 
z przekształceniami krajobrazu wiejskiego wprowadzającymi obce formy zabudowy 

o charakterze przemysłowym. Skutkami niewłaściwego zagospodarowania przestrzennego w działalności rolniczej jest 
zubożenie środowiska przyrodniczego. Szczególne zagrożenie dla środowiska stwarza prowadzenie bardzo intensywnej 
produkcji rolnej.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

JAK ZADBAĆ O OCHRONĘ ŚRODOWISKA
W WIEJSKIM GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

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

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2022 r.

Marianna Grażyna Kuczyńska

CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (12.12.2022 r.)

Nazwa środka ochrony
roślin

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

Nowe Miasto Lubawskie

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY
Huzar ACTV 5 l 720,00 5 l 720,00
Fenoxinn 110EC 1l 160,00 1 l 148,00 1 l 150,00
Fundamentum 700 WG 0,3 kg 61,00 38 g/150 g 69/340 38 g 70,00
Galaper 200EC 1 l 75,00 1 l/5 l 70/360 1 l 70,00
Major 300SL 1 l 165,00 1 l 136,00
Tristar 50SG 0,3 kg 40,00
Chwastox Turbo 340 SL 5 l 290,00 5 l 291,00
Maister POWER 42,5 OD 5 l 820,00 5 l 820,00
Mustang forte 195SE 1 l 69,00 1 l 75,00 1 l 76,00
Fusilade Forte 150 EC 1 l 129,00
Puma Uniwersal 069 EW 1 l 139,00 5 l 680,00 5 l 678,00

FUNGICYDY
Ambrossio 500 S.C. 1 l 130,00 zł 1l 130,00 1 l 129,00

Kier 450 s.c 1 l 210,00 zł

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

INSEKTYCYDY
Coragen 200 S.C. 50 ml 85,00

Mepik 300 SL 1l 82,00 1 l 80,00 1 l 80,00

Delmetros 100 S.C. 1l 185,00 100 ml 49,00

Mospilan 20 SP 80 g 60,00

ZAPRAWY I REGULATORY
Toprex 375 SC 5 l 1560,00 5 l 1550,00
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CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (12.12.2022 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy

OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu

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

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

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa 0:

jałówki – śr. 14
buhajki – śr. 13,25

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

byki pow. 300 kg R – 21,50

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

byki mięsne: brak skupu

ŻYWIEC KROWY śr. 13,62 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 18,20 brak skupu

CENY SKUPU MLEKA (12.12.2022 r.)

Spółdzielnia

Cena 
w zł. 

za jedn. 
tłuszczu

Cena 
w zł. 

za jedn. 
białka

Dopłata 
w zł. 

za klasę 
Extra

Średnia 
cena 

wypłacona 
za miesiąc 

/brutto/

Dopłata
za

wielkość
dostawy

Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo 3,08   

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M. Mrągowo 3,02

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”

Oddział w Lubawie
0,11 0,10 0,10+0,05 2,84 0,10-0,22

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

za kontr użytkowości.

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (12.12.2022 r.)

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

Biskupiec    200-250 1,00-1,20

Ełk 105-110 85-95 80-95 100-110 0,90-1,20

Giżycko    180-250 0,80-1,50

Olecko 140 115 120 100-120 0,80-1,20

Orneta 170 160 170 0,90

Pisz    170 0,90-1,40

Szczytno    225 0,90
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Nazwa

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

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H S.Bartkowski, 
Lidzbark

„Amiga” sp. z. o.o 
Kętrzyn”

„Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec”

Roślinna Apteka Teresa Nowak
Ełk

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak
P.A.Michalak Szczytno

Chemirol Bartoszyce

Zaopatrzenie Rolnictwa i Ogrodnic-
twa „Agroplon” Bartoszyce

Agro-Małdyty sp. z.o.o

„BAY WA Nowa Wieś 
14-400 Pasłęk”

P.H.U. „Biochem” Wiesław Musiał

P.H.U Szypulski Wojciech, Kuce 9, 
13-111 Janowiec Kościelny
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CENY USŁUG ROLNICZYCH (12.12.2022 r.)

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

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

Orka 4 skiby pług obrotowy 360/godz.

Roztrząsanie obornika 225/godz.

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

Transport 2-przyczepy 230/godz.

Siew kukurydzy 250/ha 180,00/ha

Najem ciągnika 210/godz.

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

Siew zbóż 210,00/ha

Wysiew nawozów 210/godz.

Rozwożenie wapna z załadunkiem 50,00/tona

Kultywator 200/godz

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 360/godz.

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

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

Wypożyczenie ciągnika 125/godz. 150,00/godz

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

Talerzowanie 200/godz. 320/godz.

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

Koparka 250/godz.

Równarka 150/godz.

Zestaw niskopodwoziowy 200/godz.

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

Odwóz kiszonki 4 t 200/godz.

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 55zł/szt

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

Sieczkarnia 8 rzędowa ha+2 odwozy 1400/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa+ 2 odwozy 1400/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa godz. 1650/godz

Sieczkarnia 8 rzędowa godz. 1650/godz

Roboczogodzina warsztat 100/godz

Rębak z obsługą 200/godz

Rębak wynajem 500/godz

Wywóz + rozrzutnik 225zł/godz

Gnojowica 2000l 210zł/godz

Gnojownica 4000l 245zł/godz

Wysiew nawozu-wapno 210zł/godz

Bieżące Informacje nr 1 [397]  n  Styczeń 2023 29

agrorynek



Wyróżnienie w konkursie pn. „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje 
na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”.

Moje mazurskie niebo. Eriki1 postoje pamięci
Renata Śliwka

Młodości, młodości, brzmi mi pieśń o szczęściu
tak bardzo odległym (...)

Ale słyszę to jeszcze dzisiaj, tak jak śpiew słowika
obwieszczający wiosnę w mojej okolicy.

Jak daleko sięgają moje wspomnienia? Zdaje mi się, że mo-
ich 4 lub 5 lat, kiedy ojciec zafundował mi „wielką” podróż. 
Pojechaliśmy pociągiem ze Szczytna do odległego o ok. 10 km 
Gromu, gdzie mieszkała ojca mama, czyli moja Oma Grom 
(tak ją nazywaliśmy). Była wdową i mieszkała sama w małym 
domku. Była nas czwórka rodzeństwa: miałam dwie siostry 
i brata. Tato zabierał zawsze któreś z dzieci w podróż do Omy, 
najczęściej jechał tam swoim rowerem, w którym do ramy 
było przykręcone siedzonko dla kilkuletniego dziecka. Były 
zamocowane podpórki pod stopy, więc taka jazda była bez-
pieczna i całkiem wygodna. U Omy w ogrodzie rosła śliwa, 
pamiętam smak tych fantastycznych jesiennych śliwek. Przy 
ścianie domu rosły winogrona, te były kwaśne. Początkowo 
w Gromie mieszkali też nasi krewni, którzy mieli dzieci w na-
szym wieku: Lenę i Waltera. Potem ta rodzina wyprowadziła 
się i straciliśmy kontakt, ale ja tak dobrze ich pamiętam.

Moi pra-, pra-dziadowie przybyli na Mazury. Młode mał-
żeństwo przyjechało do Szczytna ze Śląska, nikt nie pamiętał 
dlaczego. Moja babcia ze strony mamy urodziła się w 1863 
roku w Szczytnie. Jej mąż, mój dziadek urodził się w 1861 
roku, jego poprzednicy przyjechali z Salzburga (wtedy samo-
dzielnej krainy), skąd w 1740 roku wielu obywateli wyemigro-
wało ze względów religijnych. Król pruski przyjął ich w nasze 
okolice. Salzburg wiele lat później przypadł Austrii. Poprzed-
nicy ze strony mojego ojca pochodzili z dawnych Prus Za-
chodnich, przyjechali na Prusy Wschodnie w latach 1700-1800, 
znajdowali pracę w okolicy Szczytna. Ojciec mojego ojca z za-
wodu był krawcem. Również brat mojego ojca był krawcem.

Skąd pochodziła babcia ze strony ojca (Oma-Grom) tego nie 
wiem. Babcia miała zawód „biała krawcowa” – szyła koszule 
męskie, koszule nocne, pościel. Babcia dla swoich dzieci szyła 
też inne ubrania i ładnie wyszywała, pamiętam jej monogra-
my wyszywane na pościeli. Oma miała piękne imię Charlotte, 
urodziła się, tak jak i ja, 1 maja. Zmarła zupełnie opuszczona 
w czasie zawirowań w 1945 roku. Dobrą krawcową była też 
ciocia, a 19-letnia kuzynka szyła naprawdę piękne sukienki, 
też dla mnie. W czasie wygnania wszystko straciliśmy, ubrania 
też. Te historie rodzinne zawdzięczam mojej mamie, przekaza-
ła nam wszystko co wiedziała.

01.02.2014
O dawnych zwyczajach na Mazurach niewiele mogę napi-

sać. Pamiętam dożynki rozpoczynane nabożeństwem w koście-
le. Przed ołtarzem były dekoracje ze zbóż, owoców i kwiatów. 
Ksiądz mówił o pracy rolnika zależnej głównie od pogody. Pa-
miętam taki rok, kiedy w czasie żniw codziennie padał deszcz. 
Zboże było ścięte, powiązane snopy ustawione do wyschnię-
cia (przecież nie było kombajnów), a tu ani śladu słońca, więc 
z kłosów ziarno wykiełkowało i na polu stały zielone snopy. 
Na Mazurach często jesienią była słoneczna piękna pogoda. My 
dzieci uwielbialiśmy jesienne, złociste, kolorowe drzewa i za-
bawy wśród szeleszczących, opadłych liści. Ach ten szmer…

Rolniczki hodowały wiele drobiu. W listopadzie i przed 
świętami Bożego Narodzenia ubijano gęsi; smaczne było pie-
czone mięsko i czarnina. Czarnina (zupa z podrobów i skrzy-

deł zaprawiona krwią z mąką) z ugotowanymi ziemniakami 
była naszym ulubionym daniem. A smalec gęsi do wiejskiego 
chleba – mniam, mniam… Pierze gęsie po skubaniu było sor-
towane, te delikatne przeznaczone były do cienkich kołder, te 
większe były darte i potem robiono grube, ciepłe pierzyny. Oj 
było z tym roboty zimą. Ale jak to było błogo, gdy w zimnych 
nocach okrutnej zimy można było się schować pod grubą pie-
rzyną.

Zimy na Mazurach były srogie, tęgie mrozy i przeważnie 
dużo śniegu. My dzieci mieliśmy wtedy wiele radości. Oczy-
wiście było lepienie bałwana, koniecznie jak największego. 
No i saneczkowanie, radości i ruchu było dosyć. Jakiś czas 
mieszkaliśmy w Szczytnie w pobliżu jeziora, które ciągnęło 
się aż w pobliże szkoły. Mój brat w takie zimy, kiedy jezioro 
zamarzło grubą warstwą lodu, jeździł do szkoły na łyżwach. 
Niektórzy skracali sobie drogę i jeździli przez zamarznięte je-
zioro rowerami. Przy ostrym mrozie słyszało się huki i trzaski 
lodu, mówiono, że to dlatego, iż zamarzają głębsze warstwy 
wody. Ale czy to prawda?

I tu przypominają mi się wędkarze i rybacy. Lody na jezio-
rze miały grubość do pół metra, więc wykuwano przeręble na 
całym jeziorze, aby dotlenić ryby. W każdą przerębel wkłada-
no choinkę, więc z daleka były one widoczne i nikt w nie nie 
wpadł. Pomimo mrozu wędkarze bardzo opatuleni ubraniami 
i kocami próbowali szczęścia i zdarzało się, że ryby „brały”.

I jeszcze coś, co od lat już się nie zdarza. Duże sanie jako 
zaprzęg konny; każdy gospodarz je miał. Był to jedyny środek 
lokomocji, a zima trwała od połowy listopada do początku 
marca. W mieście były miejsca „parkingowe” dla powozów, 
sań i koni, które miały zadaszenia i ściany osłaniające od wia-
tru. Biedne konie niekiedy godzinami czekały na swojego go-
spodarza, aby go dowieźć z powrotem do gospodarstwa.

Młodzież szkolna często wykorzystywała przejeżdżające 
sanie i wskakiwała z tyłu na płozy i tak jechała na gapę cho-
ciaż kawałek drogi. Gdy woźnica zauważył takiego pasażera, 
to groził batem, jednak nigdy nie uderzył. Konie przy uprzę-
ży miały dzwoneczki, przy dyszlach także były umieszczone 
dzwoneczki. Ależ piękna to była muzyka – szum sań, końskie 
kopyta, rżenie koni, szum wiatru i te dzwonki…

Rolnicy mieszkający w pobliżu lasów, mający silne robocze 
konie i mocny wóz dorabiali sobie ciągnąc dłużyznę z lasu do 
tartaku. Ciężarówek do takiego transportu kiedyś nie było. 
Tartaki miały dużo zamówień, bo wiele się budowało, belki 
i deski były potrzebne bardziej niż dzisiaj. Praca przy zała-
dunku była tylko częściowo zmechanizowana i wymagała siły.

16.02.2014
„Czas Bożego Narodzenia to radość, to miłość, czas przy-

noszący łaski” – tak brzmią słowa niemieckiej kolędy. Boże 
Narodzenie było najpiękniejszym świętem całego roku. Nieco-
dzienny nastrój panował już przez cały Adwent. Przypomina 
mi się i taka dawna pieśń: „Kwiaty przekwitły w dolinach, 
ptaki odleciały. Niebo jest tak szare i blade, huczą bałwany. 
A jednak w sercu nie ma bólu, bo jest Adwent, Adwent”.

W naszym domu nie było wieńca adwentowego jak u in-
nych, ale na stole stało maleńkie drzewko adwentowe ozdo-
bione lametą i 4 świeczkami. Dla nas dzieci bardzo ważny był 
dzień 6 grudnia. Zimowe buty były porządnie wyczyszczone 
i ustawione w pokoju przy drzwiach. Mikołaj w nocy w te 
buty powkładał słodycze i małe prezenciki.

1 Erika Zalewski – ur. w 1926 r., zm. w 2016 r. Mieszkała w Korpelach. Zapisała te wspomnienia w 2014 r.
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7.03.2014
Święta Bożego Narodzenia rozpoczynały się w pierwszy 

dzień świąt. Choinka była wielka, do sufitu, ozdabianiem 
zajmował się wyłącznie mój ojciec, tak chciał i nie dał sobie 
pomóc. Ozdoby były różne: lameta, włos anielski, kolorowe 
bombki, małe dzwoneczki, świeczki, czasem małe czerwone 
jabłuszka i pierniczki. Oczywiście każda osoba z rodziny 
miała swój „kolorowy” talerz, na którym znalazły się róż-
ne łakocie. Serca marcepanowe musiały być, a także pier-
niczki, różne orzechy, ciasteczka cynamonowe. Z prezentów 
pamiętam rzeczy praktyczne, a małe dzieci otrzymywały 
zabawki. W Szczytnie był duży sklep o nazwie Karg, na 
wystawie oglądaliśmy cudne zabawki, ale musieliśmy się 
bez nich obejść, żyliśmy skromnie. Kiedyś brat dostał wy-
marzone łyżwy, ja zwykle bardzo się cieszyłam z książki. 
Raz dostaliśmy dużą piłkę, a często były różne gry. W zi-
mowe wieczory często graliśmy w gry, czasem rodzice grali 
razem z nami. Święta były dla nas radosne, umieliśmy już 
śpiewać kolędy. Pamiętam je do dziś. Mój tato też pięknie 
śpiewał. Pamiętam jedną kolędę, dziś już nieznaną, którą 
tato śpiewał sam, dla nas była ona zbyt trudna. Och, roz-
rzewniłam się…

30.03.2014
Właśnie przypomniały mi się szkolne lata. W Szczytnie 

była jedna szkoła podstawowa, do której chodziły dziewczęta 
i chłopcy z miasta i okolicznych wiosek. Nie były to klasy 
koedukacyjne, połowa budynku była dla dziewcząt, a inna 
część dla chłopców. Nawet w czasie przerw na wielkim boisku 
szkolnym dziewczęta musiały być oddzielone od chłopców, 
pilnowali tego dyżurni nauczyciele.

W Szczytnie istniało jeszcze gimnazjum dla chłopców i li-
ceum dla dziewcząt, w nich za naukę rodzice musieli niemało 
płacić. Ucząca się tam młodzież po egzaminach uzyskiwała 
maturę i mogła wyjechać na studia. Istniała jeszcze szkoła rol-
nicza i szkoła handlowa, która przygotowywała pracowników 
biurowych. Wielu młodych starało się o posadę pracownika 
handlu, rzemiosła, czy pracownika biurowego i raz w tygo-
dniu pobierało naukę w szkole zawodowej. Po trzech latach 
praktyki zawodowej i nauki zdawano egzaminy. Moja droga 
do szkoły miała ok. 2 km, w dużej części wzdłuż jeziora drogą, 
przy której rosły duże drzewa kasztanowców dające przyjem-
ny cień w upalne dni lata. Drzewa rosły z obu stron jeziora, 
była to piękna aleja spacerowa, wielka szkoda, że je wycięto 
w całości.

31.03.2014
Dzieciom z mojego pokolenia obowiązek nauki szkolnej 

rozpoczynał się w wieku 6 lat. Ta szkoła podstawowa była 
dla mnie niemiecką szkołą, a moje dzieci i wnuki chodziły do 
tej samej szkoły podstawowej, tylko była to już szkoła pol-
ska. Na pięknym (wtedy) boisku szkolnym stała wieża ciśnień 
i stoi tam do dzisiaj. Tyle, że teraz tę wieżę przesłania ohydny 
budynek. Szkoda, że ta wieża ciśnień nie została wcześniej 
odnowiona, może by nikt nie chciał jej zasłaniać...

2.04.2014
W naszym mieście mamy dwa jeziora: Domowe Małe 

i Długie, są one połączone rowem, nad którym jest most. Nad 
Domowym nie było plaży. Nad Jeziorem Długim były dwie 
plaże zagospodarowane, z kabinami-przebieralniami. W jezio-
rze była oddzielona część dla nieumiejących pływać. Po dru-
giej stronie jeziora była specjalna plaża dla ludzi wojska. Przy 
upalnej pogodzie na lekcje gimnastyki szliśmy z nauczycielem 
nad jezioro. Daleko na środku jeziora była piaszczysta mieli-
zna, gdzie wytrawni pływacze robili sobie krótki odpoczynek. 
Jezioro ciągnęło się od początku miasta aż do ok. 2 km w pola. 
Już wtedy mówiono, że woda w nim nie jest czysta, często 
woda zakwitała.

6.04.2014
W szkole mieliśmy przedmiot o nazwie regionalizm, pozna-

waliśmy wiadomości o najbliższej okolicy. Często lekcje odby-
wały się na powietrzu, idąc drogą nad jeziorem zbieraliśmy 
zioła i kwiaty polne, trzeba było zapamiętać ich nazwy i znać 
ich przeznaczenie. Dzieci, nawet jeżeli mieszkały w mieście, 
musiały odróżniać różne gatunki zbóż. Mieszkaliśmy wśród 
pól i łąk, nie tak jak teraz, gdzie tylko ugory widać. Rok szkol-
ny rozpoczynał się w kwietniu. Ferie wielkanocne trwały 2 
tygodnie, wakacje letnie trwały 6 tygodni, jesienią były ferie 
2-tygodniowe. Wielkanocą było wiele wesel, bywała już ciepła 
pogoda. Raz było u dziadków spotkanie rodzinne, nasza wiel-
ka rodzina rzadko się widywała, chociaż mieszkaliśmy w oko-
licy. Wtedy tradycyjne szukanie zajączka i jajek wielkanocnych 
w gniazdach pochowanych przez babcię gdzieś w podwórku 
było niesamowitą frajdą. Potem była wspólna uczta przy ka-
wie i ciastach, rozmowy trwały, dzieci biegały…

Moi dziadkowie mieli małe gospodarstwo rolne: 6 hekta-
rów ziemi uprawnej, 3 stawy, 3 krowy, kilka świnek, dużo 
drobiu i 1 konia. W największym stawie były ryby. Moi kuzyni 
pływali po stawie w drewnianej wannie (takiej do prania), ależ 
mieli radości przy tym. Nad stawami rósł tatarak, po deszczu 
i burzy niesamowicie pięknie pachniało. Z jednej strony pól 
rósł gęsty las, a z drugiej było małe jeziorko należące do są-
siada. Latem na tym jeziorze zakwitały grążele, cudny widok 
i też niesamowity zapach. Niepowtarzalne to było powietrze: 
tatarak, las i grążele…

Latem 1939 roku była tu u nas jakaś bardzo dziwna pogo-
da, wielkie upały, nocą kilkugodzinne straszne burze. Mówio-
no, że wielka ilość wody jezior przyciąga chmury burzowe.

10.04.2014
Chętnie wracam pamięcią do Zielonych Świąt. Była soczy-

sta zieleń, wszystko kwitło wkoło, natura się obudziła i da-
wała radość. Wtedy ogólnie ulubione stały się wycieczki do 
lasu albo do wiejskich knajpek. Widywało się gromady ludzi 
i grupy powozów. Czasem zaprzęgi z wozami drabiniastymi 
zostały udekorowane zielonymi brzózkami. Słychać było śmie-
chy i śpiewy. Dało się zapomnieć o codziennych problemach.

Dziadkowie byli bardzo religijni, zawsze przed wspólnym 
posiłkiem odmawiali modlitwę, wszyscy musieli wstać i dopie-
ro po „amen” można było usiąść. Gdy babcia nie była w nie-
dzielę na nabożeństwie w kościele (ewangelickim), wtedy po 
południu czytała Biblię. Babcia interesowała się też tym, co się 
działo na świecie i czytała lokalną gazetę. Na słomianym dachu 
stodoły u dziadków było bocianie gniazdo, jedyne w okolicy. 
Co roku na początku kwietnia bociania para wracała z Afryki. 
My dzieci nasłuchiwaliśmy ich klekotu i cieszyliśmy się. Takie 
boćki miały beztroskie życie, jedzenia w naturze nie brakowało, 
łąki i mokradła dostarczały myszy polnych, żabek itp. Co roku 
była para młodych, które miały wilczy apetyt. Wmawiano nam, 
że bociany przynoszą dzieci, więc dzieciaki biegały za bociana-
mi z wołaniem: „boćku, dobry boćku przynieś mi braciszka, do-
bry boćku przynieś mi siostrzyczkę”. Gdzie się podziały te żaby, 
które dawniej w ciche wieczory dawały koncerty? Wszystko się 
zmienia, natura też. O gatunkach ptaków uczyłam się w szkole, 
jeszcze pamiętam szkolną piosenkę o ptasim koncercie…

16.04.2014
Jakoś zimna jest tegoroczna wiosna. Przypomina mi się 

piosenka: „kukułka woła z lasu, więc śpiewajmy, tańczmy, 
skaczmy, bo wiosna wkrótce przybędzie…” Wracam do lat 
szkolnych. Mieliśmy wspaniałych nauczycieli. Najlepsze oce-
ny miałam z języka niemieckiego pisemnego i ustnego (były 
oddzielnie oceniane) i z historii. Na lekcjach muzyki stary już 
nauczyciel akompaniował nam na skrzypcach, był nerwowy. 
Czasem śpiewaliśmy razem z inną klasą, to się nazywało 
śpiew chóralny i odbywało się w auli. Pamiętam niektóre pio-
senki. To było kiedyś…
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22.04.2014
Nie wiem, czy to moje pisanie ma sens, czy to ktokolwiek 

przeczyta. No nic, przynajmniej odświeżam sobie pamięć. Te 
wspomnienia są bardzo miłe, wspomnienia kochanych ludzi, 
których już nie ma, a których groby są tak daleko, że nie mogę 
ich odwiedzić. Zanim zakończę moje pisanie, chciałabym zro-
bić mały spacer do wiosennego lasu. Oczywiście w myślach. 
Pierwszymi wiosennymi kwiatami w naszych lasach są przy-
laszczki. Dzieci cieszyły się, kiedy oprócz niebieskich znalazły 
różowe, bo to rzadkość. Bywały też w lesie białe zawilce, które 
nazywaliśmy anemonami, całe połacie rosły. Potem w maju 
pojawiały się pachnące konwalie, ale one już i dawniej były 
pod ochroną. Spotykało się czasem fioletowe sasanki. Tato 
wracając rowerem z pracy w lesie przywoził nam dzieciom 
na początku sezonu czarne jagody. Nie zrywał ich z krzaka 
tylko robił bukieciki z całych krzaczków z jagodami – to było 
takie urocze! Potem gromada dzieciaków wędrowała do lasu 
i zbierała jagody na potrzeby domowe. Mama robiła z jagód 
marmoladę, jedliśmy je też na surowo obsypane cukrem. Usta 
zabarwiały się na sino-fioletowo, można się było straszyć.

W dawnych czasach także kobiety zbierały jagody na zaro-
bek. Po całodniowych zbiorach miały pełne wiadra jagód. Na 
takie zbieranie należało wykupić specjalne pozwolenia. Leśni-
czy, gdy spotkał kobiety zbierające jagody, sprawdzał, a gdy 
nie było asygnaty, wyrzucał cały urobek. Niekiedy rolnicy wy-
pasali krowy na leśnych polanach, to też wymagało pozwole-
nia i uiszczenia opłaty. Tata przywoził z lasu grzyby i sam je 
przyrządzał. W lesie należało zawsze być czujnym. Zdarzały 
się żmije. Z pola naszego dziadka można było obserwować 
pod wieczór ładny widok, jak z lasu wynurzają się sarny i je-
lenie. Dziki przychodziły dopiero nocą. Czy zwierzyna leśna 
czyniła szkody, tego nie wiem.

Mazury są piękne, piękne te nasze wioski, lasy, jeziora, 
piękny ten pagórkowaty teren, ten głęboki błękit nieba, chmu-
ry, nawet to groźnie wyglądające niebo przed burzą. Gdy by-
wałam kilka lat temu w Niemczech często o tym rozmawiałam 
z rodziną, twierdzili, że niebo wszędzie wygląda tak samo. 
Nie, nie dałam się przekonać. Jestem dumna z naszych Mazur!

5.05.2014
Dzień 1 maja to moje urodziny, urodziłam się w 1926 roku, 

właśnie osiągnęłam biblijny wiek. Długie życie, a i tak szybko 
zleciały te lata. Teraz wspominam minione lata, nie było w nich 
wiele radości, raczej troski i zmartwienia. Czy to człowiek za-
wdzięcza mocy z wysoka, czy sam jest kowalem swego szczę-
ścia? Widocznie tak miało być. Moja mama, która pod koniec 
życia mieszkała w Niemczech, przysłała mi na pocieszenie taki 
wiersz: „Wierzysz, że ty na ziemi jesteś bez radości sama? Chcesz 
dlatego być markotna, że ktoś inny szczęśliwy jest? Każdy nosi swoją 
paczkę cierpienia i ten, który wygląda na szczęśliwego. Nikomu nie 
trzeba zazdrościć, bo każdy po cichu płacze”.

8.05.3014
Piękny miesiąc maj na razie mamy zimny. Maj kojarzy mi 

się też z biedronkami, było ich bardzo dużo, szczególnie w cie-
płe wieczory i były wyjątkowo duże. W czerwcu pojawiały 
się podobne biedronki, ale były one mniejsze. W moje 9-te 
urodziny (1.05.1935 roku) spadło dużo śniegu, taka anomalia, 
poleżał chyba 3 dni.

12.05.2014
Siostra mojej mamy bardzo chciała się uczyć i zostać sprze-

dawczynią w sklepie, ale nic z tego nie wyszło, bo była po-
trzebna w domu i w gospodarstwie. Musiała nawet pomagać 
swojemu ojcu przy zwózce drewna z lasu. Ale nikt dawniej 
nie narzekał na pracę, trzeba było pracować. Ciocie wyszły 
za mąż i wyprowadziły się. Jedna została z rodzicami, jej mąż 
pracował w mieście, ale też w gospodarstwie dziadkowi po-
magał.

O pracę w latach wielkiej inflacji w Szczytnie było bardzo 
trudno. Z zakładów pracy była duża fabryka listew należąca 
do rodziny Anders, robiąca drzwi i okna i inne elementy do 
budowy domów czy baraków. Stale pracowników potrzebował 
browar. Sporo ludzi pracowało w cegielni. Majątek Steinberg 
zatrudniał pracowników rolnych. Ogrodnictwo też zatrudnia-
ło, było kilka małych i jedno duże gospodarstwo ogrodnicze. 
Było nieco zakładów rzemieślniczych, które zatrudniały po 
kilku pracowników. Nie da się zapomnieć o mleczarni – pro-
dukowała masła, sery, twarogi, sprzedawała świeże mleko. 
Widziało się długie rzędy furmanek, które przywoziły mleko 
od okolicznych gospodarstw. Obecnie mleczarni już nie ma, 
zresztą nie widzi się krów. Dziwna to teraz gospodarka, żeby 
z innych mleczarni do naszego miasta przywozić mleko do 
sklepów...

14.05.2014
Wielu młodych ludzi, którzy nie znaleźli pracy wyjeżdżało 

kiedyś do Niemiec, do Westfalii. Tam mieli zupełnie inne moż-
liwości znalezienia dobrej pracy i płacy. Mężczyźni znajdo-
wali pracę w kopalniach. Młode dziewczęta często pracowały 
w rodzinach jako nianie. Po kilku latach pracy nieraz wracali 
w rodzinne strony.

Właśnie wróciłam z podwórka. Cudownie mieszkać na wsi. 
Dziś słyszałam kukania kukułki, ale nie liczyłam ile razy, tylko 
przypomniałam sobie piosenkę o kukułce…

18.05.2014
Czy w okolicy mieliśmy kiedyś ośrodki wczasowe? W po-

bliżu Szczytna w Janowie był gościniec, do którego w słonecz-
ne niedziele dążyły grupy mieszkańców pieszo, rowerami, 
a od czasu do czasu nawet autem. Tam wkoło był las, jezioro, 
piękny półwysep, brzmiała muzyka, tańce, sprzedawano wę-
dzone węgorze itp. My dzieci siedzieliśmy w przydrożnym 
rowie i obserwowaliśmy to zjawisko z zazdrością. W Janowie 
nie było wielu mieszkańców. Mieszkała tam rodzina posia-
dająca duże gospodarstwo rolne oraz młyn. W 1945 roku ten 
rolnik, jego żona i syn zostali przez rosyjskich żołdaków zacią-
gnięci do lasu i na oczach córki rozstrzelani. Budynki zostały 
splądrowane i potem spalone. Młoda kobieta straciła wszystko 
i błąkała się wśród autochtonów. Jakoś potem przedostała się 
do Niemiec. Nie wiem, czy ta młoda kobieta po takich przej-
ściach mogła wieść normalne życie i znalazła szczęście? Po 
wielu latach przyjechał z Niemiec człowiek znający tę historię, 
odnalazł mnie i pojechaliśmy taksówką odszukać trzy groby 
tej rodziny w lesie. O dziwo na zapomnianych, leśnych gro-
bach rosły kwiaty, były ślady wianków z polnych kwiatów. To 
dzieci ze wsi czasami tam chodziły.

Po wojnie w naszej rodzinie zabrakło ojca, brata i siostry. 
Na szczęście po kilku latach odnaleźli się w Rosji, Włoszech 
i Niemczech północnych. W dalszej rodzinie też wszyscy się 
kiedyś odnaleźli. Ale w wielu rodzinach nie wszyscy przeżyli.

Czy wszyscy sobie na taką karę zasłużyli? My na Mazu-
rach, na Warmii, jak wszędzie gdzie prowadzona była wojna, 
przeszliśmy wielkie cierpienia. Jak do tego mogło dojść? Kto 
jest za to odpowiedzialny? Po zakończeniu wojny mówiło się 
nam ciągle, że „to wy, Niemcy, jesteście sobie winni, na nic 
innego nie zasłużyliście”. Naprawdę wszyscy Niemcy od nie-
mowlaka do staruszka???

25.05.2014
Jest jedna sprawa, której do dzisiaj nie mogę przeboleć: że 

mojego Taty nie zobaczyłam więcej. Po uwolnieniu z rosyjskiej 
niewoli mieszkał przez kilka lat na Zachodzie. Nie mieliśmy 
żadnej możliwości spotkania się. Z innymi osobami z naszej 
rodziny, którzy po wojnie po długich tułaczkach znaleźli się 
na Zachodzie kiedyś potem się spotkałam. Oni stracili wszyst-
ko co tu na Mazurach posiadali, a najgorzej – stracili swoją 
ojczyznę!!! Tej straty nam Mazurom nic nie zastąpiło. Ja zo-
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stałam w swojej ojczyźnie, bo ucieczka była bezsensowna. Te 
powojenne lata były okropne, strasznie je przeżyłam. Teraz 
moja generacja jest na wymarciu, mojego wieku nie każdy do-
żywa. Przypomina mi się wiersz: „Wszystko pozostało tak daleko, 
młodość, ojczyzna, radość i szczęście. (...) Wieczór cicho sunie przez 
zamglone pola. Kolorowy byłeś świecie, byłeś piękny – kocham cię 
bardzo”.

26.05.2014
My dzieci lubiliśmy bywać u dziadków, kochaliśmy ich bar-

dzo. Prezenty czasami bywały, ale bardzo drobne. Nikt nas 
nie rozpieszczał, ale coś nas tam ciągnęło. Pracy od nas nie 
wymagano, jedynie paść krowy lub gęsi. Mnie czasami po-
zwalano u dziadków przenocować, wtedy spałam w kuchni 
na „szlafbanku”, czyli wyciąganej jakby szufladzie z ławki. 
Taki zwykły mebel drewniany, ubogi krewniak współczesnej 
wersalki. Bywało, że na tej ławie spało pięcioro dzieciaków, 
było wesoło zanim sen nas zmorzył.

27.05.2014
Gospodarstwo moich dziadków było oddalone od innych 

posiadłości. W oddali słyszało się przejeżdżające pociągi. Nie-
daleko przebiegała ulica, ale wówczas nie słyszało się prze-
jeżdżających samochodów. Totalną ciszę przerywało pianie 
kogutów, gdakanie kur. Gęgania gęsi nas nie denerwowały, 
ale przed gęsiorem schodziliśmy z drogi.

Bardzo wcześnie rano budziły nas dzikie gołębie tym 
swoim gurr-gurr. Spod lasu słyszało się kukania kukułek, 
klekotanie bocianów. Praca w gospodarstwie zaczynała się 
bardzo wcześnie rano. Krowy były dojone przed wyprowa-
dzeniem ich na pastwisko. Dzieciom wolno było jeszcze po-
spać, ale odgłosy pracującej centryfugi czyli wirówki, która 
oddzielała śmietanę od chudego mleka, przeszkadzały. Po 
odwirowaniu mleka trzeba było wszystkie części porozkrę-
cać i umyć, zawsze się przyglądałam i dziwiłam tej wielkiej 
liczbie części, które po dokładnym umyciu jeszcze się wypa-
rzało, tu higiena była tak ważna jak pierwsze przykazanie! 
Mleko było przetwarzane w domu, ciocia dwa razy w tygo-
dniu szła na rynek i sprzedawała głównie masło. Takiej ma-
ślanki, jaka była u babci potem nigdy więcej nie spotkałam! 
Na śniadanie prawie codziennie była zupa mleczna, do tego 
chleb pieczony w domu przez babcię posmarowany tym ma-
słem! Twaróg ze śmietaną to też było coś pysznego. Twaróg 
też był lubiany przez indyki, im dodawano go do paszy. 
Kiełbasy były dawniej rzadko serwowane domownikom. Po 
świniobiciu mięso było przechowywane w solance, potem 
wędzone. Taka wędzona szynka, mniam, mniam, wystarcza-
ła na długo.

1.06.2014
Jeszcze wspomnienie szkoły, którą ukończyłam w 1940 

roku. Każdy młody człowiek musiał obowiązkowo przez 
rok odpracować (po niemiecku zwano Pflichtjahr). Należało 
przez rok pracować w gospodarstwie rolnym albo przy ro-
dzinie w mieście, skierowanie było z urzędu pracy. Byłam 
w rodzinie w mieście. Pani domu pracowała w swoim skle-
pie, a ja przez cały dzień zajmowałam się jej trzyletnią córką 
Karin. W domu niewiele musiałam pomagać: zmywać na-
czynia, zamiatać podłogi, nieraz zrobić małe zakupy. Dosta-
wałam za tę pracę z góry ustalone niewielkie kieszonkowe, 
a niewielu pracodawców chciało coś dołożyć. Mieszkałam 
przy rodzinie i dostawałam jedzenie. Czasami w niedzielę 
miałam wolny dzień. Raz w tygodniu musieliśmy też być 
kilka godzin na zajęciach w szkole. Obowiązki, obowiązki, 
obowiązki...

Po zakończeniu tej praktyki otrzymałam przydział z urzę-
du pracy do pewnego biura. Wymagano tylko bezbłędnego 
i ładnego pisania. Pisania na maszynie można się było na-
uczyć w pracy. Niewielkie zarobki miesięczne były zagwa-

rantowane. Za pierwsze zarobione pieniądze kupiłam rower 
i mogłam dojeżdżać do pracy. Planowałam po wojnie zdobyć 
średnie wykształcenie. Niestety do tego nie doszło. Pracowa-
łam dwa i pół roku, do stycznia 1945 roku. Po nieszczęśliwym 
wygnaniu, my – siostry i mama – wróciłyśmy do pustego 
domu.

W maju 1945 roku nareszcie zakończyła się wojna. Okropne 
to zakończenie, straszne. Jak mówi powiedzenie: „lepsze za-
kończenie z okropnością niż okropność bez zakończenia”. To 
było naszą karą, ale ja nie czuję się odpowiedzialna za to co 
się działo! Powinny mądre głowy rządzące światem dbać o to, 
by coś podobnego nigdy się nie powtórzyło.

5.06.2014
Dobre czasy, złe czasy? Lata 1930-1939 na Mazurach były 

całkiem udane. Nie było bezrobocia. Moi rodzice zbudowali 
dom na wsi blisko Szczytna. Potem w wielu rodzinach bywało 
coraz gorzej. Najgorsze przyszło pod koniec wojny. W maju 
1945 roku trzeba się było postarać jak najszybciej o jakąś pra-
cę i zarobek. Znalazłam pracę przy zasiedlaniu ludzi, którzy 
tłumnie napływali. To była ciężka praca, pracowałam w pral-
ni – wszystko prałam ręcznie i na tarze. Taki był mój awans 
społeczny!!! Potem doszły inne prace: sadzenie drzew, pielę-
gnowanie nasadzeń w lesie. Pół roku pracowałam w gospo-
darstwie rolnym. Gdy powstała fabryka lnu wiele kobiet, tak 
jak ja, znalazło zatrudnienie.

Dawniej też były i dobre i złe czasy. Teraz jest nam dobrze. 
Jeżeli nie możemy znaleźć zadowolenia, przyjrzyjmy się natu-
rze! Zawsze jest coś interesującego dookoła nas. Nawet błękit 
nieba ze swoimi małymi i dużymi białymi chmurami. Pta-
ki, ich różne gatunki też warte są zauważenia i podziwiania. 
Oglądam jaskółki, jakże one budują swoje gniazda. A szpaki, 
jak one wesoło podskakują i się zabawiają, inne są jastrzębie. 
Muszę przestać pisać o ptaszkach, bo jeszcze zacznę świergo-
tać czy kwiczeć!

7.06.2014
U dziadków na podwórku była bardzo głęboka studnia, nie 

widziało się tafli wody. Woda była klarowna i bardzo smacz-
na. W kuchni stała ława, a na niej dwa wiadra wody, aby 
każda osoba mogła do woli ugasić pragnienie. A przy naszym 
domu była studnia z pompą, widziałam jak ją budowano. Bez 
wody nie ma życia.

Pierwszy powojenny rok był wszędzie smutny, bezna-
dziejny. Szczególnie ciężko tym autochtonom, którzy wrócili 
z wygnańczych tułaczek. Ich domy zostały zrównane z ziemią 
lub miały nowych mieszkańców. Jak tu się dopasować, jak 
szybko opanować nowy język? Gospodarze, nawet gdy wró-
cili, nie zastali żadnego bydła, ani maszyn rolniczych. Czasem 
gdzieniegdzie zboże się samo wysiało, ozime żyto wyrosło na 
polach. W miastach powoli następowała normalizacja. Przyby-
sze niekiedy mieli krowę lub konia. I tak powoli, powoli do 
przodu. Minęło wiele lat. Nie do wiary, że kiedyś przed wojną 
były tu pola, budynki, gospodarstwa rolne, mieszkali i ciężko 
pracowali ludzie. W 1945 roku zostali wypędzeni ze swojej 
ojcowizny i musieli zaczynać żyć w obcym terenie, który miał 
zostać ich ojczyzną. A tutaj u nas na nieuprawianych polach 
wyrósł wielki las.

10.06.2014
Była kiedyś wielka rodzina, do której ja taż należałam. 

Wszyscy mieszkali w okolicy. Nie było między nimi waśni czy 
kłótni. Szanowano się nawzajem. Tylko przyszła wojna i wiele 
się zmieniło. Załamał się świat, nasz świat i rodzina się roz-
padła. Nowe pokolenie żyje na Zachodzie, ledwie się znamy. 
Jestem najstarszą z kuzynek.

Chcę teraz zakończyć pisanie i się pożegnać. Z kim? Sama 
ze sobą. Piosenką. „Adjeu, moja ojczyzno, kraju ojczysty”.
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Konopie (Cannabis sativa Linn) to gatunek 
z rodziny Cannabaceae, w której poziom te-
trahydrokanabinolu (THC) jest bardzo ni-
ski. Konopie są uprawiane głównie do ce-
lów przemysłowych, a w katalogu UE za-
rejestrowanych jest 75 różnych odmian. Ze 
względu na bardzo niski poziom THC ko-
nopie, zgodnie z przepisami WPR, nie są 

wykorzystywane do produkcji środków odurzających.

Zgodnie z art. 189 rozporządzenia UE 1308/2013, cały im-
port konopi podlega obecnie wymogowi uzyskania licencji im-
portowej. Dodatkowo:
n surowe konopie siewne objęte kodem CN 5302 10 muszą 

mieć zawartość THC nieprzekraczającą 0,2%;
n nasiona konopi do siewu muszą być zaopatrzone w dowód, 

że zawartość THC w danej odmianie nie przekracza 0,2%;
n nasiona konopi nieużywane do siewu mogą być importowa-

ne wyłącznie na podstawie zezwolenia krajów UE, a upo-
ważnieni importerzy muszą przedstawić dowód, że nasio-
na zostały umieszczone w stanie wykluczającym użycie do 
siewu;

n kraje UE mogą również stosować bardziej restrykcyjne prze-
pisy zgodnie z traktatami UE i zobowiązaniami międzyna-
rodowymi.

Do czego można wykorzystać konopie?

Konopie to wytrzymały i odnawialny zasób, który można 
wykorzystać na wiele sposobów. Jest to jedna z najwcześniej-
szych roślin znanych człowiekowi. Na cele przemysłowe po 
raz pierwszy została wykorzystana do produkcji takich przed-
miotów jak tekstylia, papier i wyroby powroźnicze. Z biegiem 
czasu zastosowanie konopi ewoluowało, a uprawa jest obec-
nie wykorzystywana do wytwarzania wielu innych produk-
tów, w tym zdrowej żywności, odzieży, środków do pielęgna-
cji ciała czy biopaliw.

ŻYWNOŚĆ 
Znaczna część produktów konopnych mieści się w katego-

rii spożywczej. Często można znaleźć nasiona konopi w prze-
pisach kulinarnych. Znane są one jako niesamowite źródło 
kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, błonnika pokar-
mowego i różnych minerałów. Nasiona można kupić w łu-
pinach oraz bez łusek – często są one nazywane konopny-
mi sercami. Innymi produktami spożywczymi jest mleko 
konopne oraz białko konopne, które zawiera więcej białka 
i zdrowych tłuszczów niż mleko migdałowe, ale mniej kalo-
rii niż mleko krowie. Ponadto uważane jest za „białko peł-
nowartościowe”, ponieważ zawiera wszystkie dziewięć nie-
zbędnych aminokwasów, których ludzie potrzebują z poży-
wienia. To sprawia, że konopie są jednym z najlepszych źró-
deł białka roślinnego.

BIOPALIWO
Obecnie toczy się duża dyskusja na temat wykorzystania ko-

nopi do produkcji biopaliw, znanych jako bioetanol i biodiesel. 
Biopaliwo to termin określający paliwa wytwarzane z roślin. 
Paliwo konopne jest formą etanolu celulozowego, co oznacza, 
że biopaliwo jest wytwarzane z włóknistych łodyg rośliny ko-
nopi. Powszechnie uważa się, że konopie są najbardziej przy-
jazną dla środowiska i opłacalną uprawą biopaliw.

BAWEŁNA
Debata między konopiami a bawełną trwa od dziesięcioleci. 

Zanim rozwinął się przemysł bawełniany, konopie były uży-
wane do produkcji ubrań ze względu na włókniste łodygi ro-
ślin. Oznacza to, że świetnie nadaje się do tkania w tkaninę. 
Włókno konopne jest dość wszechstronne, ale jego zastosowa-
nie w tekstyliach i odzieży jest jednym z jego głównych po-
wodów do sławy.

PLASTIK
Plastik konopny jest wystarczająco mocny, aby zastąpić two-

rzywa sztuczne na bazie ropy naftowej, wypełnione niebez-
piecznymi chemikaliami. Zaliczając się do kategorii biotwo-
rzyw (które nie są jeszcze rozpowszechnione), tworzywa ko-
nopne mają ogromny potencjał w walce naszej planety z wy-
korzystaniem plastiku. Jest w 100% biodegradowalny, co ozna-
cza, że można go wykorzystać do kompostu bez negatywne-
go wpływu na środowisko w porównaniu z innymi tworzy-
wami sztucznymi.

PAPIER I TEKTURA
Nienasycona żądza papieru prowadzi do zagrożenia lasów. 

Połowa ilości wycinanych drzew służy do produkcji papieru. 
Konopie zasiane na powierzchni 1ha dostarczają tyle samo ce-
lulozy, ile można uzyskać z hektara lasu. Papier z konopi jest 

W XIX wieku nawet 90% papieru na świecie było produkowane z konopi. Na papierze konopnym spisano m.in. 
Biblię Gutenberga i dwa pierwsze projekty amerykańskiej Deklaracji Niepodległości. To tylko jeden z przykładów 
przemysłowego wykorzystania konopi. Czy można zmienić świat produktami z konopi? To bardzo odważne stwier-
dzenie, jednak naturalne zasoby ziemi są ograniczone, w dodatku tworzywa sztuczne nie służą naszej planecie.

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

Szerokie zastosowanie konopi włóknistych
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poza tym o wiele bardziej wytrzymały niż ten z drewna. Na 
papierze konopnym wydrukowano Biblię Gutenberga oraz na-
pisano amerykańską Deklarację Niepodległości. Już około 1000 
roku przed naszą erą Chińczycy stosowali konopie do produk-
cji papieru.

MATERIAŁY BUDOWLANE
Konopie można wykorzystać do budowy wielu rzeczy, 

w tym ścian, mebli i półek. Henry Ford użył kiedyś kono-
pi do zbudowania karoserii samochodu, która mogłaby wy-
trzymać dziesięciokrotnie większą siłę uderzenia, niż stal, 
bez wgnieceń. Była też znacznie lżejsza. Ponieważ budow-
nictwo odpowiada za zużycie 40% światowej energii i za-
sobów, świat musi odejść od materiałów budowlanych wy-
dobywanych z ziemi lub pozyskiwanych z lasów. Jako suro-
wiec odnawialny, konopie są idealnym substytutem – w po-
staci mieszanki znanej jako hempcrete. Hempcrete jest po-
dobny do betonu, ale jest wykonany z włókien drzewnych 
z rośliny konopi, które są mieszane ze spoiwem na bazie 
wapna i wody. Ta mieszanka jest świetną opcją do izolacji 
ścian, dachów i podłóg. Hempcrete ma kilka zalet w po-
równaniu z innymi materiałami budowlanymi, takimi jak 
trwałość, nietoksyczność, wysoka izolacyjność, oddychal-
ność i ognioodporność.

Uprawa konopi przyczynia się do realizacji celów
Europejskiego Zielonego Ładu

Konopie mają wiele korzyści dla środowiska:
q Składowanie dwutlenku węgla: jeden hektar konopi po-

chłania od 9 do 15 ton CO2, co jest podobne do ilości se-
kwestrowanej przez młody las, ale wzrost zajmuje tylko 
pięć miesięcy.

q Przerwanie cyklu chorób: konopie pomagają przerwać cykl 
chorób przy stosowaniu w płodozmianie. Ponadto chwasty 
nie są w stanie rosnąć ze względu na szybki wzrost i zdol-
ność zacieniania konopi.

q Zapobieganie erozji gleby: gęste liście konopi stają się natu-
ralną pokrywą glebową, zmniejszając utratę wody i chro-

niąc przed erozją gleby. Konopie pokrywają ziemię już trzy 
tygodnie po wykiełkowaniu.

q Bioróżnorodność: cykl kwitnienia występuje zwykle między 
lipcem a wrześniem, zbiegając się z brakiem produkcji pył-
ku z innych upraw. Ponadto zapewnia również schronienie 
dla ptaków, a nasiona konopi są pokarmem dla zwierząt.

q Niskie lub zerowe użycie pestycydów: konopie są podat-
ne na niewiele szkodników z powodu braku naturalnych 
drapieżników, co oznacza, że w większości przypadków 
można uniknąć stosowania insektycydów, herbicydów 
i fungicydów.

Wsparcie w ramach WPR

Rolnicy uprawiający konopie kwalifikują się do bezpośred-
nich płatności obszarowych w ramach WPR. Muszą spełniać 
standardowe warunki kwalifikowalności do płatności bezpo-
średnich, a także dodatkowe wymagania specyficzne dla ko-
nopi, gwarantując, że żadne nielegalne uprawy nie otrzymają 
wsparcia w ramach WPR.
q Uprawiana odmiana konopi musi mieć zawartość THC po-

niżej 0,2%.
q Rolnicy muszą używać kwalifikowanego materiału siewne-

go odmian wymienionych we Wspólnym Katalogu Odmian 
Gatunków Roślin Rolniczych UE. W tym katalogu zareje-
strowanych jest 75 różnych odmian konopi.

Kraje UE mogą zdecydować o przyznaniu, pod pewnymi 
warunkami, dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją 
(VCS) rolnikom uprawiającym konopie. VCS dla konopi jest 
obecnie wdrażany we Francji, Polsce i Rumunii.

Rolnicy zajmujący się uprawą konopi mogą również korzy-
stać ze wsparcia realizowanego za pośrednictwem środków 
Rozwoju Obszarów Wiejskich dostępnych w ramach drugie-
go filaru WPR. Odpowiednie rodzaje wsparcia mają na celu 
ułatwienie inwestycji, budowania wiedzy, zakładania przed-
siębiorstw, innowacji, organizacji łańcucha dostaw, rolnictwa 
ekologicznego i ochrony.

Publikacje dostępne u doradców w Zespołach Doradców oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Agroleśnictwo – należy do najstarszych form rolnictwa. Nasi przodkowie uprawy zakładali na te-

renach zadrzewionych. W jaki sposób? Za pomocą ognia, czyli podpalano podszycie boru, puszcza-
no ogień między pnie drzew, niekiedy uprzednio odarte z kory. Płomień wygasał, na ziemi zostawała 
gruba warstwa popiołu. Teraz zjawiał się rolnik. Rzucał ziarno wprost w zgliszcze, częściej jednak 
dziabał przedtem grunt motyką lub bruździł radłem. Czasami raz tylko zbierał plon i następnego lata 
szedł z pożarem dalej, kiedy indziej obsiewał wypaloną przestrzeń dłużej, odbywał nawet pięć żniw, 
zanim ją porzucił. Jest to forma prymitywnego rolnictwa. Przykładem zboża, które (na szczęście 
wraca do łask) uprawiano w wypalonych lasach jest „prymitywna” odmiana zboża czyli żyto krzyca, 
krzycę uprawiało się prawie wyłącznie na wypalonych zrębach lub czasowo użytkowanych polach 
po wypalonych zaroślach, a więc w związku z gospodarką żarową. 

Typowa uprawa wygląda następująco: po ścięciu lasu i zwiezieniu pni przeznaczonych na budu-
lec czy opał pozostałe odpadki drzew, jak korę, gałęzie, wierzchołki oraz całe poszycie leśne ścięte 
i wysuszone, składano na kupy i spalano następnego roku na wiosnę (lub czasem 
późną jesienią tegoż roku), a popiół równomiernie rozrzucano. Wiosną, po wypale-
niu, pomiędzy pozostałymi pniakami kopało się ziemię motykami i wysiewało w nią 
albo samą krzycę (należało siać wtedy bardzo rzadko), albo – co znacznie częściej 
– krzycę z owsem (w proporcji: „ćwierć” jęczmienia na „miarkę” krzycy.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRODUKCJI ROŚLINNEJ
W SZCZEGÓLNOŚCI ZIÓŁ

W INNOWACYJNYM SYSTEMIE AGROLEŚNYM

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
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www.w-modr.pl
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Elbląg – najstarsze miasto w woj. warmińsko-mazurskim
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mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

W ostatnich latach Elbląg stał się atrak-
cyjnym miejscem, znanym w Europie 
i na świecie. A zatem „Ciekawostki” 
przybliżają historię i ciekawe miejsca 
Elbląga. Popularność miasto zawdzię-
cza przekopowi Mierzei Wiślanej. Dzię-
ki tej inwestycji Elbląg to nie tylko duże 
miasto na Powiślu lecz również okno na 

świat. Mogą tutaj docierać żeglarze z najdalszych zakątków 
wysp Skandynawskich. A jest co zobaczyć.

Elbląg – miasto w Polsce najniżej położone, z najwyższą wie-
żą i największym złotym pomnikiem. Historia Elbląga sięga V wie-
ku naszej ery i zaczyna się od osady Truso, jednej z największych 
osad na południowym brzegu Bałtyku. Truso leżało w okolicach 
dzisiejszej wsi Janów, nad brzegiem jeziora Drużno, kilka kilome-
trów od granic współczesnego Elbląga. W 1237 roku dotarli tam 
Krzyżacy i założyli niewielki gródek obronny. Od 1246 roku rozpo-
częto budowę murowanego zamku, który stał się siedzibą krajo-
wego mistrza zakonu. Elbląg pełnił funkcję najważniejszego mia-
sta na terenie państwa krzyżackiego. Miasto rozwijało się bar-
dzo szybko. W 1440 zawiązał się tu Związek Pruski, który czter-
naście lat później doprowadził do wybuchu antykrzyżackiego po-
wstania, a w konsekwencji wojny trzynastoletniej. Po zakończe-
niu wojny i drugim pokoju toruńskim Elbląg dostał się pod pano-
wanie królów Polski.

Historia Elbląga jest długa i bogata. Nie sposób jej opisać 
w krótkich, co do zasady, „Ciekawostkach”, ale można ją poznać 
odwiedzając miasto. Na początku najlepiej zwiedzić Muzeum Ar-
cheologiczno-Historyczne. Muzeum posiada wyjątkową kolekcję 
historii regionu. Tworzą ją zabytki archeologiczne związane z funk-
cjonowaniem legendarnej osady Truso.

Elbląg to największe miasto historyczne Powiśla. Najwięcej 
zabytków znajduje się na obszarze niewielkiego Starego Miasta. 
Starówka jest jedną z ciekawszych w Polsce. Od lat 80. trwa jej 
rewitalizacja – powstają w tym miejscu nowe kamienice, których 
fasady nawiązują do dawnych stylów architektonicznych. Cha-
rakterystyczna jest też 26 m. gotycka Brama Targowa. Pocho-
dząca z XIV wieku konstrukcja stanowiła fragment nieistniejące-
go już wewnętrznego pierścienia murów obronnych i była jednym 
z głównych punktów wjazdowych do miasta, a dziś pozostaje jedną 
z najważniejszych pamiątek po średniowiecznym Elblągu. W gór-
nej części jest taras widokowy. 

Tuż obok zobaczymy najważniejszą i najstarszą budowlę sa-
kralną miasta – dawny kościół Mariacki, a obecnie Katedrę pw. 
św. Mikołaja. To najwyższy kościół w Polsce po prawej stronie 
Wisły. Gotyckie wnętrze tworzą trzy nawy z dwuprzęsłowym pre-
zbiterium. Do zabytków należy brązowa chrzcielnica pochodzą-
ca z 1387 roku i ołtarze ufundowane przez elbląskich rzemieślni-
ków. Świątynia jest również Sanktuarium Relikwii Krzyża Święte-
go. Z wieży katedry rozpościera się rozległa panorama na miasto 
i okolice z Mierzeją Wiślaną włącznie. 

Katedra to nie jedyny zabytek sakralny. Na obrzeżach Elbląga 
odnajdziemy świetnie zachowany przykład żuławskiego kościoła 
protestanckiego o konstrukcji słupowo-ryglowej z 1706 roku. Pier-
wotnie budowla stała na terenie niewielkiej osady Kaczynos. W la-
tach osiemdziesiątych udało się go w całości przenieść do Elbląga.

Jest tu również Kościół pw. Błogosławionej Doroty z Mątów, 
z dziełami sztuki uratowanymi z oryginalnego wystroju. 

Nieopodal Katedry znajduje się historyczna Ścieżka Kościelna 
– wąska uliczka między kamienicami. To jedyny tego rodzaju za-
bytek architektoniczny w Polsce. W średniowieczu była dłuższa 
i łączyła wszystkie kościoły Starego Miasta. Zachował się jedynie 
fragment łączący ulice Mostową i Św. Ducha. 

Obok Bramy Targowej stoi 
pomnik Piekarczyka, przedsta-
wiający uśmiechniętego mło-
dzieńca opartego o łopatę. Przy-
pomina o bohaterskiej postawie 
lokalnego czeladnika piekarskie-
go, który dzięki zachowaniu zim-
nej krwi uratował miasto przed 
inwazją wojsk zakonu krzyżac-
kiego. Natomiast na placu Kon-
stytucji znajduje się największy 
złoty pomnik w Polsce – Pomnik 
Odrodzenia, wzniesiony w 1975 roku dla upamiętnienia 30-lecia 
powrotu ziemi elbląskiej do macierzy. Bryła przypomina rozwia-
ny na wietrze sztandar z elementami symbolizującymi najważniej-
sze wydarzenia z historii ziemi elbląskiej. Ciekawym zabytkiem El-
bląga jest również historyczny młyn z końca XIX wieku, a w daw-
nym kościele podominikańskim Centrum Sztuki Galeria EL z no-
woczesną, dwupoziomową szklaną emporą, na której odbywają 
się wystawy. Niezwykłe jest połączenie współczesnych ekspona-
tów i szklanej empory z zabytkowym wnętrzem gotyckiej świątyni. 

W trakcie odbudowy Starego Miasta odtworzono oryginalny 
układ ulic, a w budynkach zastosowano imitację historycznej za-
budowy. Wiele z fasad, zwłaszcza w najbliższej okolicy katedry, 
prezentuje się bardzo dobrze, chociaż, projektanci niektórych bu-
dowli odeszli zbyt daleko od historycznego pierwowzoru.

Po zwiedzaniu Starego Miasta można udać się na bulwar cią-
gnący się wzdłuż brzegu rzeki Elbląg. Po przeciwnej stronie rze-
ki rozciąga się Wyspa Spichrzów, gdzie dawniej znajdowały się 
magazyny, obiekty przemysłowe, a nawet wzniesiony przez Krzy-
żaków drewniany żuraw. 

Na koniec zwiedzania, w uliczkach starego miasta, znajdziemy 
dużo miejsc, gdzie można przysiąść, by odpocząć, wypić i zjeść 
coś dobrego.
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Według danych zamieszczonych w raporcie tygodniowym (28.11.2022-04.12.2022) Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa w okresie przedświątecznym, zarówno na rynku Unii Europejskiej, jak i krajowym notowa-
ny był sezonowy wzrost cen skupu żywca wieprzowego.

Kalkulacje rolnicze (grudzień 2022)
W tym miesiącu Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym sporządził kalkulacje dochodu rolniczego 
z produkcji żywca wieprzowego na przykładzie tucznika do 110 kg.

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

TUCZNIK do 110 kg – grudzień 2022

Wyszczególnienie J.m. Cena Ilość Wartość (zł)

Wartość produkcji     

Żywiec wieprzowy kg 7,45 110,00 819,50

Dotacje do PP     

Wartość produkcji ogółem    819,50

Pasze z zakupu     

Mieszanka Prestarter dt 332,00 0,05 16,60

Superkoncentrat W dt 336,00 0,10 33,60

Superkoncentrat T dt 352,00 0,20 70,40

Śruta sojowa dt 350,00 0,20 70,00

Razem pasze z zakupu    190,60

Pasze własne     

Pasze potencjalnie towarowe     

Pszenica dt 140,00 0,30 42,00

Jęczmień dt 120,00 0,50 60,00

Mieszanka zbożowa dt 125,00 1,70 212,50

Razem pasze własne    314,50

Inne koszty bezpośrednie     

Wartość prosiąt szt. 230,00 1,00 230,00

Usługi weterynaryjne  50,00 1,00 50,00

Razem inne koszty bezpośrednie   280,00

Koszty bezpośrednie    785,10

Nadwyżka bezpośrednia    34,40

Koszty utrzymania budynków  10,00%  78,51

Czynsze, odsetki, najem  5,00%  39,26

Inne  13,00%  102,06

Koszty pośrednie    219,83

Koszty całkowite    1 004,93

Koszt produkcji 1 kg    9,14

Wskaźnik opłacalności produkcji  %  81,55

Dochód rolniczy    -185,43 
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Operacja współfinansowana była z środ-
ków Unii Europejskiej w ramach schematu 
II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Opra-
cowana została przez Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie, a współorgani-
zatorem i zarazem gospodarzem był War-

mińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie.

W dniach 12-14 grudnia br. do Olsztyna przyjechała z całe-
go kraju grupa 30 rolników oraz pracowników jednostek do-
radztwa rolniczego (koordynatorów KSGD), chcących w bez-
pośredni sposób zapoznać się z dobrymi praktykami oraz za-
stosowanymi rozwiązaniami w gospodarstwach wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie wytypowało nasze województwo do przedsta-
wienia możliwości i potencjału demonstracyjnego wybranych 
gospodarstw, które z ramienia naszego Ośrodka funkcjonują 
w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

W ramach realizowanego wydarzenia 12 grudnia, odbyło się 
spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które uroczyście otworzył 

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego z siedzibą w Olsztynie pan Damian Godziński. Następnie 
swój wykład na temat współpracy WMODR z Gospodarstwami 
Demonstracyjnymi wygłosiła I Z-ca Dyrektora WMODR Pani 
Małgorzata Micińska-Wąsik. W swoim wystąpieniu Pani Dyrek-
tor podkreśliła jak znaczącą rolę odgrywa demonstracja w pro-
cesie upowszechniania wiedzy oraz wskazała różnice między 
doradztwem indywidulanym a grupowym. Spośród prelegen-
tów Pani Bożena Krześniak z CDR w Brwinowie, omówiła za-
sady funkcjonowania Sieci, organizacji pokazów i demonstracji, 
a Pan dr inż. Rodian Pawłowski – koordynator KSGD w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim, opowiedział o działalno-
ści promocyjnej KSGD oraz o gospodarstwach, które wybrane 
zostały do odwiedzenia w ramach wyjazdu studyjnego. Ca-
łe spotkanie szkoleniowe przyczyniło się do merytorycznego 
przygotowania uczestników w zakresie tematyki wydarzenia 
i potencjału gospodarstw demonstracyjnych.

13 grudnia 2022 roku, uczestnicy wyjazdu odwiedzili trzy 
gospodarstwa, które charakteryzują się wyjątkowym podej-
ściem do tematyki demonstracji:
1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, 

reprezentował Dyrektor – pan Andrzej Dzieliński. Pan Dyrek-
tor przedstawił nie tylko bogatą ofertę edukacyjną szkoły, ale 
przede wszystkim wskazał obszary, w których szkoła dyspo-
nuje urządzeniami i rozwiązanymi technicznymi, a które to 
mogą być z powodzeniem prezentowane rolnikom w ramach 
demonstracji organizowanych przez KSGD. Warto nadmie-
nić, że ZSCKR w Dobrocinie w obecnym wydaniu powstał 
we wrześniu 2009 roku, jednak tradycje kształcenia rolnicze-
go, sięgają 1946 roku. Wtedy to otwarto Gimnazjum i Liceum 
Rolniczo-Hodowlane w Dobrocinie. Od stycznia 2008 roku 
organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Szkoła dysponuje gruntami rolnymi o powierzch-
ni 60 ha, na których uprawiane są głównie zboża. Szkoła po-
siada bogaty park maszynowy, który służy zarówno w celach 
dydaktycznych jak i uprawowych. Na swoim terenie posiada 

„Powiedz, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a zrozumiem” (Konfucjusz). Pod takim hasłem na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego, odbyła się operacja pod nazwą Rozwój Krajowej Sieci Gospodarstw 
Demonstracyjnych.

dr inż. Rodian Pawłowski 
Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

WMODR gospodarzem wyjazdu studyjnego w ramach 
Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych
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także mini zoo – rodzaj zagrody pokazowej, w której utrzy-
mywane są owce, kozy, lama oraz daniele. 

2. Futura XXI Sp. zo.o. w Mysłakach Małych – Hereford War-
mia, reprezentowane przez Pana Marcina Cioka, to gospo-
darstwo, które w całym swoim funkcjonowaniu eliminuje 
pośredników i z utrzymywanego w swoim gospodarstwie 
bydła rasy Hereford produkuje wołowinę w klasie premium, 
którą oferuje poprzez prowadzony sklep internetowy. Ho-
dowla zlokalizowana jest w niezwykle atrakcyjnym ekolo-
gicznie zakątku Warmii, który objęty jest programem NA-
TURA 2000. Kilkusethektarowe pastwiska bogate w roślin-
ność i zasoby wody zapewniają doskonałe warunki do zdro-
wego wzrostu bydła mięsnego rasy Hereford. Gospodarstwo 
posiada Certyfikat EKO. Pastwiska i łąki będące jedyną bazą 
paszową dla bydła zostały poddane kontroli TUV i otrzyma-
ły certyfikat zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego. 
Przez 7 miesięcy w roku, bydło Hereford żywi się na ekolo-
gicznych pastwiskach, a w okresie zimowym spożywa wy-
łącznie sianokiszonkę i siano pozyskane z tych samych eko-
logicznych użytków zielonych. W czasie demonstracji pomi-
mo zimowej aury, uczestnicy mieli możliwość objazdu go-
spodarstwa i zapoznania się ze schematem prowadzonego 
wypasu, który nastawiony jest na jak najlepsze wykorzysta-
nie pastwisk. Ponadto Pan Marcin omówił cały proces skar-
miania pasz objętościowych bezpośrednio na pastwisku, co 
spotkało się ze szczególnym zainteresowaniem słuchaczy. 

3. Ostatnim punktem wtorkowego programu była wizyta 
w 370 hektarowym gospodarstwie Państwa Daniela i Kata-
rzyny Malickich. Pan Daniel zajmuje się produkcją roślin-
ną, a pani Katarzyna zwierzęcą, która ukierunkowana jest 
na hodowlę owiec rasy Kamienieckiej. Stado składa się z 900 
szt. owiec, z czego 360 sztuk liczy stado podstawowe, a owce 
matki objęte są programem ras zachowawczych. Od 3 lat 
w gospodarstwie prowadzona jest także sprzedaż baraniny 
i jagnięciny. Państwo Maliccy budują swój rynek odbiorców 
promując jagnięcinę i poszerzając ofertę o jajka, drób, warzy-
wa i owoce. Pani Katarzyna w czasie wizyty szczegółowo 
omówiła technologiczne aspekty hodowli owiec oraz roz-
wiązania produkcyjne, umożliwiające produkcję jagnięciny 
we własnym gospodarstwie. Na zakończenie dnia uczest-
nicy wyjazdu mieli możliwość degustacji jagnięciny w do-
mu Państwa Malickich.

14 grudnia 2022 r. goście Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie trafili na Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski do Laboratorium Doświadczal-
nego Katedry Hodowli Owiec i Kóz, które jest nowoczesnym 
obiektem produkcyjnym, przystosowanym zarówno do cho-

wu i hodowli zwierząt, jak również do realizacji procesu dy-
daktycznego i prowadzenia badań naukowych. Znajdują się 
tutaj między innymi:
n hala inwentarzowa – przystosowana dla małych przeżuwa-

czy, wyposażona w automatyczne poidła oraz koryta i pa-
śniki, a także system telewizyjny umożliwiający obserwo-
wanie behawioru zwierząt;

n pasaż wielofunkcyjny – umożliwiający obserwację zwierząt, 
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, ważenie zwierząt 
i ocenę ich eksterieru, diagnostykę ciąży oraz przyżyciową 
ocenę umięśnienia i otłuszczenia z wykorzystaniem ultra-
sonografu;

n pomieszczenie do oceny wartości rzeźnej i mleczności – wy-
posażone w chłodnię, stoły dysekcyjne oraz ruchomą plat-
formę udojową.

n sala dydaktyczna – wyposażona w środki audiowizualne 
oraz współpracujący z kamerą i komputerem mikroskop do 
badań włókien wełnianych.

W trakcie wizyty kierownik katedry prof. dr hab. Jan Mi-
ciński przygotował prelekcję która prezentowała aktualne 
kierunku rozwoju chowu małych przeżuwaczy w Polsce. 
Ponadto w części praktycznej demonstracji zaprezentowany 
został żywy inwentarz, który w nowoczesnej hali produk-
cyjnej stanowi niepowtarzalną kolekcję składającą się z wie-
lu ras owiec i kóz.

Jest nam niezmiernie miło, że Warmińsko-Mazurski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie został wy-
typowany do roli gospodarza organizowanego przez CDR 
w Brwinowie wyjazdu studyjnego. Cieszymy się, że zarów-
no poprzez spotkanie szkoleniowo-informacyjne, jak również 
poprzez demonstracje terenowe mogliśmy przyczynić się do 
rozwoju Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. War-
tym podkreślenia jest fakt, że uczestnicy operacji mieli możli-
wość odwiedzić gospodarstwa, które w aktywny sposób na co 
dzień współpracują z naszym ośrodkiem i biorą udział w tar-
gach, wystawach, seminariach i konferencjach organizowanych 
przez WMODR zarówno w ramach działalności statutowej, 
jak również z projektów zewnętrznych takich jak SIR i KSOW.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom operacji, że pomimo 
surowej zimowej aury, zdecydowali się odwiedzić nasze wo-
jewództwo, a wszystkich zainteresowanych tematyką demon-
stracji zapraszamy do współpracy z WMODR w ramach Kra-
jowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.
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W rezultacie reformy Wspólnej Polityki 
Rolnej przyjęte zostały dwa rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): 
(stosowanie tych przepisów od 1 stycznia 2023 r.)
n 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustana-

wiające przepisy dotyczące wsparcia pla-
nów strategicznych WPR, sporządzanych 
przez państwa członkowskie w ramach

wspólnej polityki rolnej i finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 
i nr 1307/2013; 
n 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowa-

nia wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowa-
nia jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. 

Na podstawie tych rozporządzeń Polska opracowała doku-
ment pt. „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na 
lata 2023-2027” (Plan Strategiczny), który został zatwierdzony 
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 31 sierpnia 2022 r.

W Planie Strategicznym ujęte zostały zarówno interwen-
cje w formie płatności bezpośrednich, interwencje sektoro-
we (I filar WPR), jak i interwencje dotyczące rozwoju ob-
szarów wiejskich, pomoc techniczna (II filar WPR), a tak-
że przejściowe wsparcie krajowe (finansowane ze środków bu-
dżetowych).

Istota Planu Strategicznego:

q Złożony system monitorowania i sprawozdawczości Pla-
nu, obejmujący wiele interwencji i wielu beneficjentów spra-
wia, że dotychczasowe rozwiązania w obszarze cyfryzacji 
powinny zostać zastosowane w szerszym zakresie i powin-
ny być ze sobą spójne.

q W celu zapewnienia prawidłowości wdrażania przewidzia-
nej w Planie interwencji LEADER/Rozwój Lokalny kierowa-
ny przez Społeczność (RLKS), konieczne jest dostosowanie 
obecnych ram prawnych stanowiących podstawę do pra-
widłowej realizacji RLKS w perspektywie finansowej 2021-
2027 oraz ujednolicenia zasad wdrażania RLKS w ramach 
poszczególnych programów.

q W konsekwencji wsparcia skierowanego do szerokie-
go grona odbiorców zakłada się poprawę warunków ży-
cia i pracy na obszarach wiejskich, zapewnienie długoter-
minowego bezpieczeństwa żywnościowego, wzmocnie-
nie ochrony środowiska, w tym różnorodności biologicz-
nej, wzmocnienie struktur społeczno-ekonomicznych ob-
szarów wiejskich. 

q Państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia od-
powiedniego systemu zarządzania i kontroli oraz do przyję-
cia wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i ad-
ministracyjnych, zapewniające skuteczną ochronę interesów 
finansowych UE. Dla realizacji Planu Strategicznego ważne 
jest stworzenie ram prawnych umożliwiających terminowe 
i zgodne z prawem UE oraz krajowym wydatkowanie i roz-
liczenie środków Planu w wysokości ponad 25 mld euro.

W tym celu procedowana jest Ustawa o Planie Strategicz-
nym dla WPR (projekt z dnia 15 listopada 2022 r.).

Ustawa określa: 

q Zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyj-
nych w zakresie dotyczącym realizacji Planu Strategicznego 
dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027;

q Warunki i tryb przyznawania wypłaty pomocy finanso-
wej w ramach interwencji objętych Planem oraz w ramach 
przejściowego wsparcia krajowego i pomocy technicznej;

q Zasady wdrażania instrumentów finansowych w zakresie 
nieokreślonym w przepisach lub przewidzianych do okre-
ślenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Ustawa umożliwia stosowanie dwóch rozporządzeń Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 2 grudnia 2021: 
2021/2115 i 2021/2116. Istotą rozwiązań ujętych w projekcie 
ustawy jest wykonanie na poziomie krajowym tych rozporzą-
dzeń, ustanawiających kształt zreformowanego systemu wspar-
cia oraz Planu Strategicznego, a także nadanie kompetencji od-
powiednim organom oraz ustanowienie podstaw prawnych dla 
wypłaty środków finansowych beneficjentom.

Najważniejsze zmiany dotyczą ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy 
z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Zmiany dotyczą 
również 19 innych ustaw.

Mając na uwadze termin naboru wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego 
oraz niektórych płatności w ramach II filaru WPR, projekto-
wana ustawa powinna wejść w życie w jak najkrótszym cza-
sie. Możliwość wypłaty od 2023 r. środków finansowych be-
neficjentom w ramach interwencji objętych Planem Strategicz-
nym jest uzależniona do wejścia w życie projektowanej ustawy.

Źródło:
- https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?pNumber=2&typeId=2#lis

W celu wdrożenia, do krajowego porządku prawnego, rozwiązań zawartych w Planie Strategicznym i wynikających 
z reformy WPR, konieczne było opracowanie „Projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej”, 
która powinna wejść w życie w I kwartale 2023 r.

mgr inż. Maria Suszko 
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Aspekty prawne Planu Strategicznego
dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027
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Zgodnie z zapisami Planu Strategicznego dla 
Wspólnej Polityki Rolnej od roku 2023 będzie 
można pozyskać środki finansowe na otwar-
cie bądź rozwój istniejącej już firmy na tere-
nach wiejskich i składać wnioski do Lokal-
nych Grup Działania. Nie będzie już możli-
wości składania wniosków o dofinansowa-
nie zakładania bądź rozwoju działalności go-

spodarczej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Co to jest Lokalna Grupa Działania? Jest to stowarzysze-
nie, które ma przypisany sobie teren, tzn. powiaty, gminy i ich 
mieszkańców, których obejmuje swoim działaniem i wsparciem. 
Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim, LGD jako 
instytucja wdrażająca środki unijne sama organizuje, ogłasza 
i rozstrzyga konkursy dla przypisanego sobie terenu, między 
innymi na otwarcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej. 
Cała procedura jest monitorowana i sprawdzana przez Urząd 
Marszałkowski. Instytucją płatniczą jest Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa.

O dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania będą mogły 
ubiegać się zarówno osoby ubezpieczone w ZUS, jak i w KRUS, 
czyli również rolnicy; osoby bezrobotne, jak i pracujące, speł-
niające między innymi warunki:
n jest się mieszkańcem gminy wchodzącej w obręb działania 

LGD, wsi i miast do 20 tys. mieszkańców, 
n planowana inwestycja będzie miała miejsce na tym terenie,
n zostanie stworzone miejsce pracy.

Wsparcie finansowe z LGD będzie w formie ryczałtowej 
w zakresie:
n podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej za-

równo dla mieszkańców terenów wiejskich będących płat-
nikami ZUS jak i KRUS,

n rozszerzenia istniejącej już działalności gospodarczej na te-
renach wiejskich,

n rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych, tzn: 
• gospodarstwa agroturystyczne,
• zagrody edukacyjne,
• gospodarstwa opiekuńcze,
• rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żyw-

nościowych.

Przewidywane wielkości wsparcia finansowego (50% 
kosztów kwalifikowalnych):
n podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej – do 

150 tys. zł.
n rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej – do 150 tys. zł.
n rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych – do 

150 tys. zł.
n rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywno-

ściowych – do 350 tys. zł.

Więcej szczegółowych informacji będzie można pozyskać 
w 2023 r. na stronach internetowych poszczególnych Lokal-
nych Grup Działania, Urzędu Marszałkowskiego jak i War-
mińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z sie-
dzibą w Olsztynie.

Dofinansowanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w nowym okresie budżetowym 2023-27 zajmuje szczegól-
ne miejsce. Możliwości wsparcia finansowego dla mieszkańców terenów wiejskich na małą przedsiębiorczość zostały 
ujęte w Krajowym Planie Strategicznym dla WPR w roku 2023.

mgr Agnieszka Stajszczak 
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie finansowe mieszkańców terenów
wiejskich na małą przedsiębiorczość od roku 2023
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Ważne terminy

Do 30 września koła gospodyń wiej-
skich mogły ubiegać się w ARiMR o wspar-
cie na działalność statutową. Dokumenty 
złożyło blisko 11,4 tys. KGW, a kwota o ja-
ką wnioskowały to 62,75 mln zł. Na wy-
danie tych środków koła miały czas do 31 

grudnia 2022 r., a termin ich rozliczenia mija z końcem stycz-
nia 2023 r. Koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospo-
dyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR mogły ubiegać 
się o wsparcie już po raz piąty. Nabór wniosków rozpoczął 
się 1 kwietnia i zakończył 30 września 2022 r. Pula środków 
na ten cel wynosiła, jak przed rokiem, 70 mln zł.

Pomoc finansowa

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzyma-
ne fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświa-
towo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność 
na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Waż-
nymi celami, na które można wydać pieniądze, są także roz-
wój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz 
poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Dofinansowanie 
można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę lu-
dową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjo-
nalne metody gospodarowania.

Koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły ubiegać się o 5 tys. 
zł, te o liczebności od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniej-
sze – 7 tys. zł. Stawki względem poprzedniego roku nie ule-
gły zmianie, ale w zainteresowaniu tym wsparciem obserwuje 
się stałą tendencję wzrostową. W 2018 r. do kół gospodyń wiej-
skich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, 
w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2021 poz. 2256), zwanej 
dalej „ustawą o KGW”, Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiej-
skich, zwany dalej „KRKGW”. W prowadzonym przez ARiMR 
rejestrze znajduje się obecnie około 12 tys. kół gospodyń wiej-
skich. 11 399 spośród nich złożyło w zakończonym 30 wrze-
śnia 2022 r. naborze wnioski o wsparcie działalności statutowej.

Ustawa o KGW określa formy i zasady dobrowolnego zrze-
szania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania 
oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koło gospodyń wiejskich 
wpisane do KRKGW może otrzymywać dotacje celowe na re-
alizację ustawowo określonych zadań, według zasad określo-
nych w odrębnych przepisach. Do KRKGW wpisywane są ko-
ła gospodyń wiejskich oraz związki kół gospodyń wiejskich. 
Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła go-
spodyń wiejskich do rejestru jest wolne od opłat. KRKGW jest 
jawny i każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w re-
jestrze oraz otrzymać nieodpłatnie poświadczone odpisy, wy-
ciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru. Należy jednak pa-
miętać, że na podstawie przepisów ustawy o zmianie ustawy 
o KGW z dnia 24 czerwca 2021 r., KRKGW jest jawny, z wy-
łączeniem danych członków koła gospodyń wiejskich wymie-
nionych w art. 13 pkt 6 ustawy o KGW. 

Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do 
KRKGW prowadzonego przez ARiMR. Z chwilą dokonania 
wpisu do KRKGW koło gospodyń wiejskich nabywa osobo-
wość prawną. Zasada ta nie dotyczy kół gospodyń wiejskich, 
które jeszcze przed wpisem do KRKGW posiadały osobo-
wość prawną nadaną im na podstawie innych przepisów pra-
wa. W imieniu koła działa komitet założycielski do czasu re-
jestracji koła gospodyń wiejskich w KRKGW, a następnie do 
czasu wyboru zgodnie ze statutem jego organów. W imieniu 
koła gospodyń wiejskich utworzonego na podstawie ustawy 
o KGW, wniosek o wpis koła do KRKGW składa do kierow-
nika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na 
siedzibę koła zarząd koła gospodyń wiejskich, a w przypad-
ku gdy zarząd nie został wybrany – komitet założycielski ko-
ła. Kierownik biura powiatowego ARiMR właściwy ze wzglę-
du na siedzibę koła dokonuje, w drodze decyzji, wpisu koła 
gospodyń wiejskich do rejestru po stwierdzeniu, że statut ko-
ła jest zgodny z przepisami prawa, założyciele koła spełniają 
wymagania określone w ustawie oraz w KRKGW nie doko-
nano wpisu koła z siedzibą w tej samej wsi. Kierownik biura 
powiatowego ARiMR, po dokonaniu wpisu, wydaje zaświad-
czenie o wpisaniu koła do KRKGW.

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich
jako warunek przyznania pomocy finansowej
Wraz z końcem 2022 roku minął czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rozwijanie swojej działalności. Natomiast do 31 stycznia 2023 r. muszą 
się one rozliczyć z tych wydatków w formie sprawozdania.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
PROW 2014-2020 do 29 grudnia 2023 roku
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

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

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

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

luty 2023
czerwiec 2023

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

styczeń 2023

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

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

28 grudnia – 24 lutego 2023

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

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

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

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Zakończony pierwszy etap naboru wniosków

1. Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu pro-
duktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury – nabór wniosków trwał do 18 listopada 2022 r. i cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Wsparcie ma charakter refundacji (do 50% kosztów kwalifikowalnych). Obowiązujące limity 
pomocy: 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw, 10 mln zł w przypadku firm. 

2. Wsparcie dla rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 
spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury (RHD) – nabór wniosków trwał do 18 listopada 2022 r. Pomoc prze-
znaczona jest dla rolników lub ich małżonków oraz dla osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb. Limit 
wynosi 500 000 zł i ma charakter refundacji (do 50% kosztów kwalifikowalnych). Pozostały jeszcze środki finansowe i bę-
dzie kolejny nabór. Dla wsparcia RHD zastosowane są różne rozwiązania dla rolników, w tym w postaci podatków 
(kwotę nieopodatkowanego przychodu podniesiono z 40 tys. do 100 tys. zł).

3. Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest – nabór wnio-
sków trwał do 15 listopada 2022 r. Wpłynęło około 47 tys. wniosków (w woj. warmińsko-mazurskim ponad 900), a limit zo-
stał przekroczony o około 250 mln złotych. Wymiana musi dotyczyć całego dachu na budynkach służących do produkcji 
rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. 

Komunikat dotyczący obsługi części działań realizowanych w ramach KPOiZO
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokłada wszelkich starań w celu przywrócenia pełnej funkcjonalno-
ści aplikacji. Problemy techniczne mogą spowodować, że wyznaczony termin na złożenie uzupełnień upłynie. Gdy przy-
wrócona zostanie pełna funkcjonalność aplikacji, Agencja będzie rozpatrywała indywidualnie każdy przypadek, w któ-
rym nie mieli Państwo możliwości złożenia uzupełnień. Jeśli rozstrzygnięcie okaże się pozytywne, dokumentacja złożona 
po terminie będzie podlegała ocenie na etapie weryfikacji złożonego wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ra-
mach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Błędy aplikacji, a tym samym brak możliwości dokonywa-
nia uzupełnień, będą rozpatrywane przez Agencję w kontekście siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności.
Inne planowane działania w ramach KPO:

• dofinansowanie organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania marnotrawstwu żywności;
• gospodarka wodna i cyfryzacja, czyli rolnictwo 4.0;
• redukcja środków ochrony roślin oraz nawozów (jeszcze trwają dyskusje).
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

q Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawo-
zach i nawożeniu. Dz.U. z 2022 r., poz. 2364. Ustawa weszła 
w życie z dniem 3 grudnia 2022 r. 

q Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego 
oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielo-
nych w wyniku scalenia gruntów. Dz.U. z 2022 r., poz. 2417. 
Ustawa weszła w życie z dniem 8 grudnia 2022 r. 

q Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Dz.U. z 2022 r., poz. 2433. Ustawa weszła w życie 
z dniem 26 listopada 2022 r.

q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2022 r. 
w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpiecze-
nia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 2468. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
15 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
q z dnia 31 października 2022 r. w sprawie nabywania upraw-

nień inspektora rolnictwa ekologicznego. Dz.U. z 2022 r., poz. 
2326. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 listopada 
2022 r. 

q z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 
wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji 
w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, ob-
jętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybac-
two i Morze”. Dz.U. z 2022 r., poz. 2346. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 2 grudnia 2022 r. 

q z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynno-
ści przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej ar-
tykułów rolno-spożywczych oraz prawidłowości wprowadza-
nia do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przezna-
czonych do kontaktu z żywnością. Dz.U. z 2022 r., poz. 2354. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 listopada 2022 r. 

q z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wy-
płaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach 
Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego 
środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konku-
rencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie 
Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Dz.U. z 2022 r., poz. 2386. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 listopada 2022 r. 

q z dnia 9 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w spra-
wie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmio-
tów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobie-

gania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 2412. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
1 grudnia 2022 r. 

q z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje 
w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodar-
stwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 2434. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 26 listopada 2022 r. 

q z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wy-
płaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 2442. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 grudnia 2022 r. 

q z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie maksymalnych sum 
ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich na 2023 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 2450. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 14 grudnia 2022 r. 

q z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwe-
stycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapo-
biegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdo-
podobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk kli-
matycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 2455. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 listopada 2022 r. 

q z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty 
i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Prio-
rytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Pro-
gramie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Dz.U. z 2022 r., poz. 
2458. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.

q Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. 
w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjal-
nych produkcji rolnej. Dz.U. z 2022 r., poz. 2478. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolite-
go tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rol-
nymi Skarbu Państwa. Dz.U. z 2022 r., poz. 2329 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Dz.U. z 2022 r., poz. 2409.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 2422.
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Niejednokrotnie przed wprowadzaniem nowej uprawy zastanawiamy się nad jej opłacalnością, nad tym czy się uda 
czy zakończy się niepowodzeniem. Kalkulujemy jej opłacalność, możliwość wykorzystania oraz czy przystosuje się 
do naszych warunków klimatycznych. I tak jeszcze kilka lat temu wpisała się borówka amerykańska, czy aronia. Dziś 
może dereń byłby świetną alternatywą nie tylko ze względu na walory lecznicze jakie posiada, czy dekoracyjne ale 
również sprawdziłby się w nowo zakładanych plantacjach drzew owocowych.

mgr inż. Joanna Burda 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Ostródzie

Czym jest dereń jadalny?
Właściwości i zastosowanie

Dereń jadalny, czy-
li Cornus mas to ga-
tunek pochodzący 
ze środkowej i po-
łudniowo-wschod-
niej Europy i Azji. 
Uprawia się go na 
szeroką skalę, ale 

raczej jako roślinę ozdobną. W medycy-
nie ludowej zaś zastosowanie znalazły 
przede wszystkim owoce derenia, któ-
re zwierają wiele pierwiastków mineral-
nych, przede wszystkim żelaza, a także 
potasu, wapnia, fosforu, magnezu, cyn-
ku. Są również bogatym źródłem wita-
miny C (średnio 100-200 mg w 100 g), 
a także P i A. Czerwone odmiany de-
renia są bogatym źródłem antocyjanów 
(przeciwutleniaczy z grupy związków 
flawonowych i barwników). Dereń wy-
korzystywany jest w chorobach przewo-
du moczowego czy nerek, jak również 
przy braku żelaza i anemii. W natural-
nym środowisku rośnie w lasach i zaro-
ślach jako krzew lub niewielkie drzewo. 
Czerwone, wydłużone owoce charakte-
ryzują się cierpkim smakiem, porówny-

wanym do pośredniego między żurawi-
ną a wiśnią. Można je zbierać już od lip-
ca aż do października.

Należy jednak pamiętać, że owoce de-
renia mają duże pestki (przy małej ilości 
miąższu), w związku z tym ich usuwa-
nie bywa kłopotliwe. Najlepiej więc na-
ciąć lekko owoce i po prostu wycisnąć 
z nich pestki.

W nasadzeniach towarowych polecane 
jest prowadzenie roślin w formie niskich 
krzewów o szerokiej koronie bądź drzew 
formowanych na niskim pniu do 3-5 ko-
narów. W tym typie najłatwiej prowadzić 
zabiegi pielęgnacyjne i zbiór owoców. Po-
nieważ dobrze znosi cięcie, jest szansa na 
otrzymanie owoców o większej masie. 
Rośliny sadzimy w rzędzie w odległo-
ści nie mniejszej niż 2 m, natomiast od-
ległość między rzędami powinna wyno-
sić 4 mm na glebach żyznych odległości 
można zwiększyć do 3x5 m. Do zakłada-
nia plantacji najlepsze są dwu-, trzyletnie 
okulanty z uformowanym pniem. Na co 
koniecznie należy zwrócić uwagę, to co 

najmniej dwie odmiany szlachetne, każ-
da z nich będzie służyła za zapylacz dla 
pozostałych.

Warto również pamiętać o aspekcie 
ekonomicznym na jaki zwracamy uwagę 
podczas wprowadzania nowych roślin. 
I o tyle o ile koszt nasadzenia jest spory 
o tyle dodatkowym atutem derenia jest 
odporność na choroby i szkodniki, odpa-
da więc ochrona, a co za tym idzie, jest 
doskonałym materiałem do upraw ekolo-
gicznych. Można więc uzyskać do niego 
dużo wyższe płatności uprawiając meto-
dami ekologicznymi w jednym z pakie-
tów Rolnictwa Ekologicznego, a tym sa-
mym uzyskać doskonały produkt o sze-
rokim zastosowaniu. 

I jeszcze coś dla koneserów kuchni. 
Dereń jest doskonałym produktem o sze-
rokim zastosowaniu w naszych kuch-
niach. Owoce derenia, po przemrożeniu, 
można spożywać na surowo lub wyko-
rzystać do sosów (np. do dziczyzny), dże-
mów, konfitur, syropów, soków, likierów 
i nalewek. Z derenia wytwarza się także 
nadzienie do cukierków.

Jak zrobić konfiturę z derenia?
Składniki:

n 1 kg dojrzałych owoców derenia
n 2 kg cukru

Owoce należy obrać, opłukać i wydry-
lować. Cukier wsypujemy do ½ litra wody 
i gotujemy, następnie dodajemy owoce de-
renia i odstawiamy na 24 godziny. Po upły-
wie tego czasu gotujemy całość ponownie na 
dużym ogniu, gdy syrop zacznie wrzeć nale-
ży zmniejszyć ogień i smażyć, aż owoce sta-
ną się przezroczyste. Jeszcze gorącą konfitu-
rę przekładamy do słoików. Idealny na dłu-
gie zimowe wieczory spędzane w salonie przy 
kominku.

Źródła:
- tygodnik-rolniczy.pl
- ABC Sadownictwa – Augustyn Mika
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Warmińsko-mazurska wieś zimą czaru-
je, szczególnie gdy dopisze typowo zimo-
wa aura. Kiedy spadnie śnieg i przymro-
zi, okolica zachwyca urokliwymi krajobra-
zami. Lasy, szczególnie iglaste wyglądają 
bajkowo, oszronione kryształkami szadzi 
lub otulone śnieżną kołderką. Podczas spa-
ceru śnieg przyjemnie skrzypi pod stopa-

mi. Na polach pokrytym białym puchem widać mnóstwo śla-
dów różnych zwierząt. 

Wypoczynek zimą w gospodarstwie agroturystycznym na 
Warmii i Mazurach może okazać się niezapomnianym przeży-
ciem. Współcześnie wieś, podobnie jak miasto, ulega dynamicz-
nym zmianom. Równolegle z tymi zmianami przekształca się 
oferta wypoczynku na wsi. Właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych wykazują się dużą kreatywnością starając się spro-
stać oczekiwaniom przyjeżdżających gości. Każdy tu znajdzie 
coś dla siebie, zarówno osoby starsze, rodziny z dziećmi, poje-
dyncze pary, jak też grupy przyjaciół. Największą zaletą wcza-
sów agroturystycznych jest brak tłoku. Tutaj naprawdę moż-
na odpocząć od zgiełku wielkiego miasta. Agroturystyka zimą 
zadowoli zarówno miłośników spokojnych spacerów, jak i ak-
tywnych poszukiwaczy wrażeń.

Dlaczego warto wybrać agroturystykę? Do najważniejszych 
atutów, które przemawiają za wyborem agroturystyki, należą 
przede wszystkim:
n możliwość wypoczynku z dala od tłumów ludzi, 
n bezkonkurencyjny klimat i czyste powietrze,
n wyciszenie, błogi spokój,
n mnóstwo ustronnych miejsc, 
n bliskość przyrody,
n oderwanie się od codzienności,
n liczne udogodnienia i rozrywki dla dzieci,
n różne możliwości aktywnego wypoczynku,
n smaczne jedzenie i możliwość zakupienia lokalnych produk-

tów z gospodarstwa,
n doskonała baza wypadowa do zwiedzania bardziej popu-

larnych miejsc w regionie, w którym wypoczywamy.

Region Warmii i Mazur w okresie zimowym daje wiele moż-
liwości w spędzaniu wolnego czasu. Ruch na świeżym, zimo-
wym powietrzu znacząco poprawia nasz nastrój oraz ogólną 
kondycję organizmu. Regularna aktywność hartuje organizm 
i znacznie wzmacnia odporność. Bardzo ważne jest, by dosto-
sować poziom aktywności do naszych możliwości. 

Oto kilka propozycji, które mogą stać się inspiracją do tury-
stycznego przyjazdu w ten urokliwy region zimą.
q Narciarstwo biegowe to jedna z najstarszych zimowych dys-

cyplin sportowych. To aktywność fizyczna, w której uczest-

nicy używają nart i kijków na przygotowanych trasach nar-
ciarskich w terenie płaskim lub pagórkowatym. Region po-
siada sprzyjające warunki do uprawiania narciarstwa bie-
gowego. Zima tu jest dość długa i śnieżna. Teren jest pagór-
kowaty, a sceneria zimą baśniowa. Chociaż ten rodzaj nar-
ciarstwa pozornie wydaje się nieskomplikowany, to wyma-
ga sporych umiejętności i dobrej kondycji. Długość i trud-
ność tras należy dobierać do swoich możliwości.

q Narciarstwo zjazdowe to kolejny sport będący świetną ak-
tywnością. Zdecydowanie poprawia koordynację ruchową, 
usprawnia układ krążenia oraz wzmacnia wszystkie mię-
śnie. Na Warmii i Mazurach jest do dyspozycji sześć sto-
ków narciarskich wyposażonych w wyciągi i sztuczne na-
śnieżanie. Dużą atrakcją narciarstwa zjazdowego są widoki 
ze szczytów stoków rozpościerające się na piękne krajobra-
zy regionu.

q Żeglarstwo lodowe – bojery – to zimowa dyscyplina żeglar-
stwa uprawiana głównie na Mazurach. Polega na ślizganiu 
się po wyznaczonych trasach na zamarzniętych akwenach 
wodnych. Środkiem napędu jest żagiel, a elementem jezd-
nym płozy. Do szusowania bojerami nie jest potrzebny pa-
tent. Jednak każdy początkujący, ze względów bezpieczeń-
stwa, powinien uprawiać ten sport pod czujnym okiem in-
struktora, ponieważ podczas ślizgania osiąga się bardzo du-
że prędkości.

q Kuligi to świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 
Podczas kuligu konie w galopie ciągną duże sanie przez las 
lub po zaśnieżonych bezdrożach. Uwieńczeniem kuligu jest 
rozgrzewające biesiadowanie przy ognisku z pieczoną kieł-
baską, bigosem lub innymi przysmakami. Wiele pensjona-
tów, kwater czy osób prywatnych organizuje zimą takie wy-
darzenia.

Okolice Warmii i Mazur turyści chętniej wybierają latem, głównie ze względu na liczne jeziora, rzeki i lasy. Jednak 
zimą również znajdziemy tu wiele atrakcji, zachęcających do zimowego pobytu w regionie.

Maria Kapuścińska 
Starszy Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki 

Agroturystyka na Warmii i Mazurach
– doskonały pomysł na wypoczynek zimą
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Korzyści płynących z hodowli alpak jest bardzo wiele. Może to być m.in. sprzedaż zwierząt, pokazy, ale najbardziej 
pożądane i cenne są zdrowotne aspekty hodowli tych bardzo ciekawych zwierząt.

mgr Justyna Zdolska 
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nr 3

Zdrowotne aspekty hodowli alpak na przykładzie 
„Alpakarni Zielony Lasek” w Romankowie

Należy mieć dobry pomysł lub ich szereg 
i kreatywność w działaniu, aby osiągnąć 
pożądane efekty. Receptura na sukces to 
ciągłe zgłębianie wiedzy, połączenie pracy 
z pasją, miłość do alpak i przede wszyst-
kim zaangażowanie. Efekty pojawiają się 
przy całkowitym zaangażowaniu w sprze-
daż, marketing i promocję. Hodowla al-

pak wymaga również stałego poszerzania wiedzy, zdobywa-
nia uprawnień w celu rozszerzania zakresu działalności o no-
wości, na które rośnie zapotrzebowanie. Aspekty hodowli al-
pak mogą być następujące: 
n hodowla i sprzedaż zwierząt, 
n produkcja i sprzedaż wyrobów z wełny,
n alpakoterapia,
n agroturystyka i rekreacja,
n edukacja.

Rozwinięcie poszczególnych zakresów tego rodzaju działalno-
ści przedstawione zostało poniżej, na konkretnych przykładach.

Hodowli alpak jest w naszym województwie niewiele. 
Jedna z nielicznych hodowli na Warmii i Mazurach znaj-
duje się w miejscowości Romankowo w gminie Sępopol, 
w powiecie bartoszyckim. Jest to Gospodarstwo Agrotury-
styczne „Alpakarnia Zielony Lasek”, prowadzone rodzinnie 
przez Panią Jolantę Kaczmarczyk-Lasek, jej męża Mateusza 
Lasek oraz tatę Grzegorza Kaczmarczyka. Podczas obecno-
ści w Alpakarni oraz rozmów z właścicielami pozyskanych 
zostało szereg bardzo ciekawych, zarówno teoretycznych jak 

i praktycznych informacji, które stanowią podstawę treści ni-
niejszego artykułu. Właściciele są pasjonatami alpak. Widać 
bardzo duże zaangażowanie w każdy aspekt hodowli, po-
cząwszy od codziennej opieki, kontroli i dbałości o zdrowie 
oraz samopoczucie zwierząt, poprzez prowadzenie skrupu-
latnych notatek z każdego działania w stajni, po prowadze-
nie marketingu i promocji, a także wprowadzanie nowych 
pomysłów rozwoju działalności. Należy również dodać, że 
właściciele zanim rozpoczęli działalność, przygotowali się 
merytorycznie do tematu, w tym przebyli szkolenia teore-
tyczne i praktyczne w Wielkiej Brytanii oraz nawiązali kon-
takt z właścicielką hodowli alpak w Chile, skąd wywodzi 
się ten gatunek zwierząt.

Alpakarnia swoją działalność rozpoczęła w czerwcu 2021 ro-
ku, kiedy to zostały zakupione pierwsze alpaki z Chile. W grud-
niu 2021 r. sprowadzono kolejne zwierzęta, tym razem z Nowej 
Zelandii oraz Holandii, a wiosną tego roku zakupiony został 
samiec o imieniu Dexter z Niemiec. Dexter jest reproduktorem, 
zakupionym w celu powiększenia stada, a docelowo sprzedaży 
zwierząt. Krycie samcem o dobrym pochodzeniu jest bardzo 
drogie (to kwota rzędu kilku tysięcy euro), dlatego też właści-
ciele postanowili zainwestować w reproduktora z rodowodem. 
Inwestycja w dobrego samca przekłada się na przyspieszenie 
postępu hodowlanego, dzięki czemu można osiągnąć wyższe 
ceny sprzedaży alpak oraz ulepszanie genetyki pod każdym 
kątem. Cechy jakimi charakteryzują się rodzice są kluczowe. 
Samiec przeznaczony na reproduktora musi być idealny, po-
zbawiony wad, a przy tym musi posiadać cały zespół pożąda-
nych w hodowli cech. 

q Morsowanie to aktywność, która w ostatnich latach zyska-
ła pokaźne grono zwolenników. Kraina wielkich jezior to 
doskonałe miejsce do takiej aktywności. Najlepiej wybierać 
otoczenie z sauną w pobliżu jeziora. Lodowe kąpiele połą-
czone z sauną mają wiele prozdrowotnych właściwości, po-
nieważ zahartowanie zwiększa odporność organizmu. 

q Zimowe spływy kajakowe to sport dla miłośników kaja-
karstwa, dla których niska temperatura nie jest przeszko-
dą. Ochlapanie twarzy zimną wodą nie jest dla każdego, 
ale z całą pewnością to przygoda, którą mało kto może się 
pochwalić. Spływy kajakowe organizowane są z różną ska-
lą trudności. Jednak niezależnie od skali trudności zawsze 
należy pamiętać o ciepłym i nieprzemakalnym ubraniu.

Oczywiście jest jeszcze wiele innych atrakcji w regionie. Do 
dyspozycji mamy wiele wspaniałych tras spacerowych, na za-
marzniętych zbiornikach wodnych można jeździć na łyżwach, 
a miłośnicy wędkarstwa mogą spróbować swoich sił w łowie-
niu ryb pod lodem. Dużą atrakcją jest nurkowanie pod lodem 

lub możliwość przejazdu psim zaprzęgiem. Gospodarstwa agro-
turystyczne stawiają na rozwój. Dbają o swoich klientów za-
pewniając im spokój, różnorodność, autentyczność, ciepło i ra-
dość ze spędzania czasu razem. Zadowolony gość to najlepsza 
reklama i zachęta dla innych. Agroturystyka daje nam to, cze-
go nie jest w stanie zaoferować żaden hotel.
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Poza sprzedażą zwierząt, drugim bardzo ważnym zdro-
wotnym aspektem hodowli w Alpakarni jest sprzedaż wy-
robów z wełny alpak. Aktualnie w sprzedaży są kołdry oraz 
poduszki ze 100% wełny z alpaki. Co bardzo ważne, jest to 
wełna pierwszej klasy. Właściciele bardzo duży nacisk kładą 
na jakość, nie na ilość. W najbliższym czasie planowane jest 
wprowadzenie do sprzedaży innych wyrobów z wełny alpa-
ki, takich jak: kamizelki, czapki, rękawice, skarpety, opaski, 
swetry, inne według zamówienia klientów. Proces produkcji 
został już rozpoczęty, na tę chwilę to etap wytwarzania przę-
dzy. Wyroby z wełny alpaki mają wiele korzystnych właści-
wości zdrowotnych: termoregulacja (wełna alpak zimą grzeje, 
a latem chłodzi, pozwala oddychać i zapobiega poceniu się, 
nie zatrzymuje wilgoci); jest hipolergiczna, odpowiednia dla 
alergików, osób z problemami skórnymi oraz delikatną skó-
rą, a także astmatyków; ma właściwości wodoodporne, dzię-
ki czemu zapobiega rozwojowi bakterii oraz przyczepianiu się 
cząsteczek kurzu, np. skarpety z wełny alpaki pomogą w le-
czeniu grzybic stóp i paznokci; wysoka wytrzymałość natu-
ralnego włókna, które występuje naturalnie w 22 odcieniach, 
zapewnia wieloletnie użytkowanie.

Kolejnym zdrowotnym aspektem hodowli alpak jest alpa-
koterapia. Jest to rodzaj zooterapii, dzięki której wspomagana 
jest rehabilitacja umysłowa i ruchowa dzieci oraz osób doro-
słych z różnymi niepełnosprawnościami. Naukowo udowod-
niono, że przebywanie z alpakami obniża ciśnienie krwi, re-
dukuje stres oraz zaburzenia lękowe. Zatem również na czło-
wieka, bez stwierdzonych niepełnosprawności, samo przeby-
wanie z alpakami będzie wpływać kojąco i pozytywnie. Cza-
rująca, delikatna natura tych zwierząt zachęca do obdarowy-
wania ich uśmiechem i spokojem. Właścicielka, pani Jolan-
ta, zamierza zdobyć w niedalekiej przyszłości wykształcenie 
w kierunku alpakoterapii, aby móc wprowadzić ten aspekt 
do swojej hodowli.

Jeżeli chodzi o agroturystykę to właściciele prowadzą re-
mont i adaptację pomieszczeń na pokoje gościnne i w niedale-
kiej przyszłości planują rozpocząć świadczenie usług w tym za-
kresie. Natomiast rekreacja jest już możliwa. Organizowane są 
kameralne spotkania z alpakami, gdzie można kupić pamiątki, 
urządzić urodziny oraz zorganizować ognisko. Hodowlę od-
wiedzają zarówno osoby prywatne, jak i wycieczki np. szkol-
ne, domy opieki społecznej, domy starców, ośrodki samopomo-
cy i inne. Alpaki, pod nadzorem właścicieli lub osób wyzna-
czonych, można karmić, głaskać czy spacerować z nimi. Pro-
wadzony jest również wynajem alpak na terenie farmy do se-

sji fotograficznych. Właściciele starają się nadążać za trendami 
i potrzebami klientów, organizują różne spotkania tematycz-
ne i okolicznościowe typu Halloween i wiele innych. W okre-
sie przedświątecznym będzie można odwiedzić grotę Mikołaja, 
spotkać się z nim albo zakupić choinkę lub stroik świąteczny. 

W ramach wprowadzenia aspektów typowo edukacyjnych 
poczynione są starania, aby spełnić wszystkie warunki nie-
zbędne do stworzenia zagrody edukacyjnej, gdzie będzie moż-
liwość otrzymania kompleksowych informacji na temat alpak 
wraz z zapleczem edukacyjnym. Na tę chwilę wiele informacji 
można uzyskać podczas wizyty w Alpakani od samych właści-
cieli, którzy w ciepły sposób opowiadają o swoich zwierzakach.

Alpaki to zwierzęta inne niż wszystkie, swoim specjalnym 
zachowaniem wzbudzają duże zainteresowanie oraz wprowa-
dzają pozytywne emocje. To zwierzęta bardzo przyjazne, in-
teligentne i ciekawe. Poniżej kilka ciekawostek, które podczas 
spotkania przekazał pan Grzegorz:
q Alpaka ma trzy żołądki i trzy powieki. Trzecia powieka, 

zwana „migotką”, wykonuje poziome ruchy, od spojówki aż 
na zewnątrz oka.

q Zęby ma tylko w dolnej szczęce, które rosną i wymieniają 
się całe jej życie.

q Alpaki to zwierzęta stadne, muszą być przynamniej trzy sztu-
ki w stadzie, aby zachowały zdrowie psychiczne. Więź łącząca 
alpaki z resztą stada jest tak silna, że wychowywane oddziel-
nie osobniki bardzo szybko podupadają na zdrowiu i wyka-
zują oznaki zaburzeń emocjonalnych, w rezultacie umierają.

q Samice alpak wybierają sobie samca: w ciągu pierwszych se-
kund spotkania akceptują go lub nie, jeżeli nie pasuje part-
ner, plują.

q Ciąża samicy alpaki trwa 13 miesięcy.
q Alpaki muszą mieć stały dostęp do piasku, ponieważ się 

w nim kąpią.
q Nie boją się psów, lisów, wilków. W przypadku zagrożenia 

alpaki otaczają zwierzę i jedna z nich kopytem, szybkim 
uderzeniem unieszkodliwia przeciwnika.

q Alpaki to zwierzęta eleganckie i osobliwe, muszą mieć za-
chowaną przestrzeń wokół siebie co najmniej pół metra. Je-
żeli któraś za bardzo zbliży się do drugiej, plują.

q Włos alpaki jest pięciokrotnie cieńszy od włosa ludzkiego.
q Naturalny nawóz tych zwierząt jest bogaty w składniki mi-

neralne, wykorzystywany jest w ogrodnictwie, jak również 
jako materiał opałowy.

Aktualnie hodowla w Romankowie liczy dziewięć alpak: 
siedem samic i dwóch samców, natomiast latem przyszłego ro-
ku stado powiększy się o co najmniej siedem młodych alpak, 
fachowo zwanych „cria”. Warto odwiedzić to miejsce i przeko-
nać się osobiście o pozytywnym, zdrowotnym wpływie kon-
taktu z alpakami na człowieka. Bieżące wydarzenia i infor-
macje na temat „Alpakarni Zielony Lasek” znaleźć można na 
portalu społecznościowym Facebook, a niedługo na stronie in-
ternetowej, która jest aktualnie przygotowywana.

Źródła:
- https://www.zdrowazagroda.pl/korzysci-hodowli-alpak
- Materiały własne – rozmowy z właścicielami podczas pobytu w „Al-
pakarni Zielony Lasek”
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
n Sprzedam działkę rolną nr 226 położoną we wsi Ignalin gm. 

Lidzbark Warmiński o powierzchni 7ha, są to grunty klasy 
III i IV orno-pastwiskowe. Tel. 609 642 487.

n Sprzedam działkę w Szylenach koło Braniewa o powierzchni 
0,8 ha. Nr działki 45. Kontakt 509 111 451.

n Drzewo 60 m3 liściaste oraz dąb i buk przetarty na stolarkę. Cze-
sław Bertel, Rogiedle 8A, 11-135 Lubomino. Tel. 660 997 614.

n Sprzedam gospodarstwo rolne wraz z siedliskiem w m. Je-
ziorko (gm. Pieniężno) o powierzchni ok. 15 ha, stanowiącej 
łąki i pastwiska oraz stary las o pow. 1,20 ha. Istnieje możli-
wość kupna samej ziemi. Tel. 533 410 366.

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

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

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

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

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

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

n Sprzedam prasę do bel (produkcja WARFAMA), pług pię-
cioskibowy, Cyklop, rozrzutnik czteroosiowy, przetrząsarko-
-zgrabiarki siedmiorzędowe, przyczepę 4,5 tonową, przycze-
pę 6 tonową. Gamerki Wielkie, gm. Jonkowo, pow. olsztyń-
ski. Tel 660 997 614.

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

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

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

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

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

ścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
n Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzętu I wł. 

Stan bdb kupiony w kraju u dealera pełny serwis dokumen-
tacja opony oryginał przód 70% tył 90% szerokie ogumienie 
komplet obciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap. 
Tel. 600 096 165.

n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.

n Gospodarstwo rolne w m. Wodukajmy (gm. Sępopol) o pow. 12 
ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdują się: dom 
1-rodzinny parterowy z poddaszem użytkowym (72 m2), obo-
ra (253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42 m2). Istnie-
je możliwość kupna samego siedliska (budynki) usytuowane 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 (2 
działki ewidencyjne). Tel. 508 323 512.

n 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.

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

n Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

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

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

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

n	OLSZTYN 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2022 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 540 zł brutto

   n  IV str. – 1 845 zł brutto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

			n  format A4 – 1 230 zł brutto

			n  format 1/2 A4 – 770 zł brutto

			n  format 1/4 A4 – 615 zł brutto

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

artykuł sponsorowany format A4 – 923 zł brutto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

			n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 770 zł brutto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 540 zł brutto

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 2 306 zł brutto

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

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

Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

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

KRZYŻÓWKA
 1. Siedząca lub stojąca
 2. Producent czekolady od 1851 r.
 3. Zapusty
 4. Marchwiowy szkodnik
 5. najstarsze miasto w woj. warmińsko-mazurskim
 6. Może być zimny .............. cieląt
 7. Litewskie pierogi
 8. Jadalna część ziemniaka
 9. Na nim wędkarz
10. Określone reguły postępowania w sprawie
11. Włókniste lub indyjskie
12. Handlowy – to statek, wojenny to…
13. Nim w „piękny rejs”
14. Gruby, twardy papier
15. Ma trzy żołądki i trzy powieki
16. Urzęduje w nim policja
17. Wybitny działacz na polu nauki lub sztuki
18. Jeden z atrybutów władcy
19. Władca w starożytnym Egipcie
20. Ostrze broni siecznej

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.



REKLAMUJ SIĘ
U NAS!!!

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

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

Artykuł sponsorowany: format A4 kolor – 923 zł

Ceny reklam zawierają podatek VAT

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

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.

Zachęcamy rolników do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń drobnych!!!



Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

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

    BADANIEOPRYSKIWACZY
UMÓW SIĘ NA BADANIE

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

► KONTROLA  ► KALIBRACJA  ► ATESTACJA


