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Technologia produkcji łubinu żółtego
Łubin żółty to ważna roślina przedplonowa, która wzbogaca gle-
bę w przyswajalne formy azotu. Zdolność tę zawdzięcza symbiozie 
z bakteriami Rhizobium sp., które zasiedlają brodawki korzeniowe.

O tym jak polska wołowina na stołach Europy 
gościła…
Wywóz wołów stanowił drugą pozycję w handlu zagranicznym Rze-
czypospolitej szlacheckiej, a polskie mięso zajmowało ważne miejsce 
w jadłospisie mieszkańców Zachodniej Europy.
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z życia WMODR

Z życia WMODR

Cel i jakość spotkań
Podstawą wiedzy są informacje i da-

ne. Badania nad nowymi rozwiązaniami 
produktowymi i usługowymi są domeną 
uczelni, natomiast transfer wiedzy moż-
liwy jest, m.in. dzięki jednostkom wspie-
rającym kontaktowanie się sfery nauki ze 
sferą producencką. WMODR, organizu-
jąc rolnicze spotkania branżowe, stwarza 
płaszczyznę przede wszystkim do poszu-
kiwania rozwiązań problemów. Poszuki-
wania te umożliwia dyskusja i konsulto-
wanie nowości. W organizacji konferencji 
wykorzystujemy wieloletnie doświadcze-
nie Ośrodka w tym zakresie. Zarówno 
tematy spotkań (ich aktualność i znacze-
nie gospodarcze), jak i prelegenci, m.in. 
uznani w branży specjaliści z ośrodków 
naukowych, nasi specjaliści i doradcy, 
a także praktycy produkcyjni, tj. rolnicy-
-liderzy oraz przedstawiciele podmiotów 
produkujących dla rolnictwa, są dobiera-
ni z najwyższą starannością. 

Razem łatwiej 
Przy organizacji konferencji współpra-

cujemy z uczelniami wyższymi, instytu-
tami naukowymi, związkami branżowy-
mi i zawodowymi rolników, jednostka-
mi, podmiotami, instytucjami, dla któ-
rych rolnictwo i obszary wiejskie stano-
wią centrum ich działalności, jednostkami 
samorządu terytorialnego, firmami oferu-
jącymi środki do produkcji rolniczej. Po-
łączenie wysiłku czasowego i finansowe-
go kilku podmiotów, pod egidą WMODR, 
poświęconego organizacji konferencji, za-
wsze wpływa korzystnie na rezultat spo-
tkania, w porównaniu do efektów działa-
nia w pojedynkę tych podmiotów.

Informacja daje rozwój
Nieustanna edukacja oraz wykorzysta-

nie metod transferu wiedzy, obok właści-
wych rozwiązań legislacyjnych, to głów-
ne czynniki rozwoju gospodarczego. 
W otaczającej nas, wszechobecnej infor-
macji, warto wybrać tę, która jest do nas 
skierowana – branżowo, zawodowo, hob-
bystycznie. Warto zatem zwrócić uwa-
gę na tematy spotkań proponowanych 
przez WMODR.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie rokrocznie organizuje około 40 spotkań 
o charakterze konferencyjnym i seminaryjnym. W opinii uczestników, i samego organizatora, są one efektywną meto-
dą doskonalenia zawodowego pozwalającą odnowić i uzupełnić kwalifikacje zawodowe.

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

marzec 2020

Szkolenie dla hodowców i producentów bydła mięsnego,
04.03.2020 r., Olsztyn, siedziba WMODR

Nowe rozwiązania w produkcji sadowniczej,
10.03.2020 r., Olsztyn, siedziba WMODR

Konkurencyjność rolnictwa polskiego – w jakim kierunku idziemy?, 
11.03.2020 r., Olecko, siedziba Oddziału WMODR

Aktualne problemy w uprawie roślin bobowatych,
18.03.2020 r., Olsztyn, siedziba WMODR

Spotkanie podsumowujące osiągnięcia hodowców bydła mlecznego 
z obszaru EGO, 23.03.2020 r., Olecko, siedziba Oddziału WMODR

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w gospodar-
stwie rolnym, 24.03.2020 r., Olsztyn, siedziba WMODR

kwiecień 2020

Odnawialne źródła energii w gospodarstwie – perspektywy roz-
woju, Olecko

Innowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i prze-
twórstwo surowców zielarskich – alternatywa dla małych gospo-
darstw rolnych, Olsztyn

czerwiec 2020

Specyfika uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych rolnictwa 
województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn

Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 w kontekście
Planu strategicznego, Olsztyn

Dobre praktyki działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, 
Olecko

Innowacje marketingowe w kreowaniu wizerunku marki lokalnej, 
szkolenie wyjazdowe 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach zaplanowanych w I półroczu 2020 roku
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z życia samorządu województwa

Ślimaki i mąka na prestiżowej liście
Kolejne produkty – „Ślimaki nadziewane” i „Mąka żytnia z Rynku” zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, 
która promuje żywność wytwarzaną historycznymi metodami.

Biuro Prasowe Marszałka Województwa

Podstawą diety mieszkańców 
terenów dawnych Prus Wschod-
nich, czyli obecnie Warmiaków 
i Mazurów, były dary natury. 
Łączyła ich kuchnia – smacz-
na i prosta, przygotowywana 
z miejscowych produktów, po-
chodzących z czystych lasów, 

pól, rzek i jezior. Kuchnia to przede wszystkim różnorodność 
smaków, odzwierciedlająca historię ziem, na których miesza-
ły się wpływy wielu grup etnicznych i kulturowych, a co za 
tym idzie także tradycji kulinarnych, do których można zali-
czyć ślimaki.

Ślimaki kiedyś

Wzmiankę i opis, że ślimaki robi się zwyczajnie, co sugeruje, 
że jest to wiedza rozpowszechniona w kontekście kulinarnym, 
znajdziemy w klasycznej książce z przepisami kuchni wschod-
niopruskiej sióstr Doennig. Z opisu wynika, że do przygoto-
wywania potraw wykorzystywano oprócz winniczków także 
inne gatunki ślimaków. Natomiast na dworach biskupów war-
mińskich u schyłku XVII w. zachwycano się smakiem ślima-
ków do tego stopnia, że Jan Stanisław Zbąski (biskup warmiń-
ski) założył własną hodowlę ślimaków.

W innym opracowaniu autorka Maria Marciszewska pocho-
dząca z Litwy przedstawiła dobrodziejstwa staropolskiej kuch-
ni. Opisuje proste dania naszych babć, a są ich ponad trzy tysią-
ce. Gotowe receptury, sprawdzone przepisy i porady na temat 
prowadzenia domu i przygotowania spiżarni stanowiły wspa-
niały prezent mam dla swoich córek. I właśnie tym młodym 
gospodyniom, w przedmowie, autorka dedykuje swoją książ-
kę, w której znajdziemy przepis na ślimaki nadziewane. Śli-
maki, a raczej ich muszle, przed zapieczeniem w piecu są na-
dziewane obgotowanymi filetami ślimaków z dodatkiem du-
szonych leśnych grzybów, masła, tartej bułki, śmietany, żółtka, 
soli, pieprzu i gałki muszkatołowej.

Podobny przepis wraz z ilustracją przytoczyła Maria Mo-
natowa – autorka popularnej polskiej książki kucharskiej pt. 
„Uniwersalna Książka Kucharska”. Co ciekawe z opisu moż-
na się dowiedzieć, że ślimaki sprzedawano na targu, o czym 
świadczy cytat: „Kupić na targu specyalny gatunek jadalnych 
ślimaków (…)”.

Ślimaki dziś

– Współcześnie coraz częściej można zapoznać się ze smakiem śli-
maków – np. podczas imprez plenerowych czy sezonowej sprzedaży 
degustacyjnej na farmach ślimaków – mówi marszałek wojewódz-
twa Gustaw Marek Brzezin.

Najlepszym tego przykładem jest „Dzień ślimaka”, który or-
ganizowany jest we wsi Krasin koło Pasłęka, słynącej z hodow-
li ślimaka. Wydarzenia takie sprzyjają integracji społeczności 
lokalnej i promocji takich małych miejscowości w kraju i na 

świecie. Wieś słynie nie tylko ze ślimaków ale jak donoszą źró-
dła historyczne także z wyrobów z gliny. Dlatego glina, jako 
podłoże dla ślimaków, nadal występująca naturalnie w okoli-
cy, ma ogromne znacznie dla parametrów jakościowych mię-
sa ślimaków, których chów odbywa się tylko i wyłącznie na 
wolnym wybiegu w systemie ekologicznym. Chwasty jadalne, 
głównie mniszek lekarski, służy za pokarm, natomiast poran-
na rosa uzupełnia wodę.

W naszym regionie znajdziemy Rynek – wieś niewielką, ale 
z wielką tradycją. Jej perełką jest młyn, posiadający kilkusetlet-
nią historię. Młyn prawdopodobnie powstał już w 1230 roku. 
Został założony przez Krzyżaków. Do roku 1900 młyn był nie-
duży, drewniany, pracował na kamieniach młynarskich i był 
napędzany kołem wodnym. Dopiero na początku XX stulecia 
został przebudowany na turbinę wodną. Mimo że od lat 60. XX 
w. młyn napędzany jest elektrycznie, to dla zachowania trady-
cji nadal używana jest też siła płynącej wody. 

Po wojnie, kiedy na wsi chleb był praktycznie nie do zdoby-
cia, dzięki mące dostarczanej przez młyn okoliczni rolnicy byli 
w stanie produkować swoje własne pieczywo. Również otręby 
na pasze można było pozyskać tylko w młynie, gdyż brak prą-
du uniemożliwiał rolnikom ich własną produkcję. 

Mąka żytnia produkowana dla rolników i piekarń w Ryn-
ku nazywana była potocznie „Żytnią z Rynku”. Jej wyjątkowe 
właściwości i cechy związane z pochodzeniem surowców wy-
korzystywanych do wyprodukowania „Mąki żytniej z Ryn-
ku” doceniają mieszkańcy regionu. Tradycyjną „Mąkę żytnią 
z Rynku” wykorzystują do wytwarzania doskonałych produk-
tów takich jak: chleb żytni na naturalnym zakwasie czy sza-
re kluski, idealne do rosołu lub czerniny. Dlatego nie dziwi, że 
„Mąka żytnia z Rynku” została właśnie wpisana na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych.

– Namawiamy innych producentów wyjątkowych, tradycyjnych 
wyrobów z naszego województwa do przesyłania wniosków o wpis 
na Listę Produktów Tradycyjnych – mówi marszałek Gustaw Ma-
rek Brzezin. – Można je składać w urzędzie marszałkowskim, który 
dokonuje oceny formalnej i merytorycznej oraz zgodności z dziedzic-
twem kulinarnym regionu.
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W województwie warmińsko-ma-
zurskim, w ramach wszystkich uru-
chomionych poddziałań, złożono do-
tychczas 7 554 wnioski o przyznanie 
pomocy, na kwotę 1 726 875 113,87 zł. 
Największym zainteresowaniem cie-
szyła się „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”, gdzie o wsparcie aplikowano 
3 419 razy (na kwotę 782 301 962 zł), naj-
częściej na realizację inwestycji związa-

nych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem inno-
wacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, po-
prawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej pro-
duktu (obszar d). Rolnicy mieli też szansę na uzyskanie wspar-
cia na przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój produkcji pro-
siąt (a), produkcji mleka krowiego (b) lub produkcji bydła mięsne-
go (c), jednak te obszary nie cieszyły się taką popularnością (zło-
żono w sumie 615 wniosków, co stanowi 18% wszystkich spraw).

Harmonogram planowanych naborów, zatwierdzony przez 
MRiRW wskazuje, że w roku 2020 będzie jeszcze możliwość 
ubiegania się o wsparcie na ww. typ operacji w obszarze nawad-
nianie w gospodarstwie (obszar e) oraz, wychodząc naprzeciw 
niesłabnącemu zainteresowaniu wnioskodawców, na inwestycje 
związane z racjonalizacją technologii produkcji (d).

„Obszar e” jest w „Modernizacji gospodarstw rolnych” no-
wą kategorią, pierwszy i jedyny dotychczas nabór przeprowadzo-
no w 2019 roku. Wsparciu mogą podlegać tu trzy typy operacji:
 ulepszające już istniejące instalacje nawadniające;
 powiększające obszar nawadniania;
 jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulep-

szające już istniejące instalacje.

Podkreślenia wymaga, że jeśli rolnik ubiega się o dotację na 
nawadnianie, powinien doprowadzić do oszczędności wody min. 
na poziomie 10%, jeżeli zdecyduje się na ulepszenie istniejących 
instalacji. Gdy będzie chciał powiększyć obszar nawadniania – 
musi wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania in-
westycji na środowisko. W przypadku inwestycji wpływających 
na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, 
których stan ze względu na ilość wody został w planie gospoda-
rowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – 
wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody.

Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na:
 budowę studni i zbiorników,
 zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdat-

niania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody,
 zakup instalacji nawadniających i systemów do ich sterowania.

Każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane 
urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Przewidziane są również wezwania w ramach działań pre-
miowych – „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyza-
cja małych gospodarstw” oraz „Premie na rozpoczęcie dzia-
łalności pozarolniczej”.

Dodatkowo, mając na celu rozwój gospodarstw, planowane 
są nabory na następujące typy operacji:
 „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” –po-

moc przeznaczona dla rolników, którzy ponieśli straty spo-
wodowane przez klęski żywiołowe bądź wystąpienie ASF;

 „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczysz-
czeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” – 
ukierunkowane na dostosowanie gospodarstw do wymagań 
określonych w „Programie działań mających na celu zmniej-
szenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczysz-
czeniu” i skierowane do rolników, prowadzących chów lub 
hodowlę zwierząt;

 „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produk-
cji rolnej” – pomoc dla rolników, którzy planują realizację 
operacji polegającej m.in. na ogrodzeniu chlewni lub utwo-
rzeniu zadaszonej niecki do dezynfekcji w celu zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, a także 
dla spółek wodnych lub związku takich spółek, na zaopa-
trzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych słu-
żących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, 
podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowa-
nym przez powódź lub deszcz nawalny; 

 „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach 
Natura 2000” – wsparcie przyznaje się na operacje, które przy-
czynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie 
trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 
2000 i nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony te-
go obszaru.

W planach są również ostatnie nabory wniosków na ope-
racje nie związane bezpośrednio z rolnictwem, ale ukierunko-
wane na wzmacnianie przedsiębiorczości na obszarach wiej-
skich, m.in.:
 „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” 

–pomoc przeznaczona dla podmiotów wykonujących dzia-
łalność usługową następującą po zbiorach, albo wspoma-
gającą produkcję roślinną, czy chów i hodowlę zwierząt, 
na zakup nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do pro-
dukcji rolnej; 

 „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór 
dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność 
w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór 
tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności go-
spodarczej dotyczącej przetwarzania.

Realizacja zadań przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – cz. II
Działania inwestycyjne i premiowe – podsumowanie i plany na 2020 rok. Dobiega końca okres wdrażania Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, ukierunkowanego na wspomaganie zmian strukturalnych na terenach wiej-
skich oraz rozwój i podniesienie atrakcyjności gospodarczej tych obszarów.

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Celem utworzenia Platformy Żywnościowej jest umożliwienie 
uczestnikom rynku rolno-spożywczego (producenci rolni, prze-
twórcy, przedsiębiorstwa przechowalnicze itp.) zawierania kon-
traktów typu SPOT (w pierwszej fazie dla pszenicy), które podle-
gają natychmiastowemu rozliczeniu, z fizyczną dostawą towaru.

W perspektywie planowany jest rozwój giełdy poprzez wpro-
wadzenie nowych produktów rolno-spożywczych (np. zagęsz-
czony sok jabłkowy, odtłuszczone mleko w proszku, cukier, pół-
tusze wieprzowe klasy E) oraz kontraktów terminowych.

Pilotażowe uruchomienie Platformy Żywnościowej 
nastąpi od marca 2020 r.

Po tym terminie mogą być zawierane
pierwsze transakcje w systemie giełdowym

na pszenicę w trzech standardach jakościowych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zlecił utworzenie plat-
formy podmiotowi działającemu na polskim rynku finansowym, 
tj. grupie kapitałowej Giełda Papierów Wartościowych.

Podstawą działania Platformy Żywnościowej będzie Towa-
rowa Giełda Energii S.A. (Giełda), Izba Rozliczeniowa Giełd 
Towarowych S.A. i System Magazynów Autoryzowanych. 
W ramach platformy funkcjonować będzie także Jednostka Kon-
trolno-Autoryzacyjna i Laboratoria Odwoławcze.

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) to jedyna licencjonowana 
przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) giełda towarowa w Pol-
sce – zapewni transparentny obrót towarami rolno-spożywczymi.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT, Izba 
Rozliczeniowa) to podmiot licencjonowany przez Komisję Nad-
zoru Finansowego, w zakresie rozliczeń transakcji giełdowych 
– zapewnia bezpieczeństwo rozliczeń finansowych.

System Magazynów Autoryzowanych (SMA) to kluczowe 
podmioty świadczące usługi przechowywania pszenicy – za-
pewnia wysoką jakość przechowywanego towaru oraz rozlicze-
nie w towarze zawieranych na giełdzie transakcji.

Jednostka Kontrolno-Autoryzacyjna – na zlecenie TGE bę-
dzie weryfikować spełnienie wymagań techniczno-organizacyj-
nych przez podmioty ubiegające się o włączenie do Systemu Ma-
gazynów Autoryzowanych lub już w tym Systemie działające.

Laboratoria Odwoławcze – ich rolą jest prowadzenie badań od-
woławczych na zlecenie uczestników obrotu, w celu rozstrzygania 
sporów czy określona partia towaru, będąca przedmiotem transak-
cji giełdowej, spełnia wymagania jakościowe określone przez TGE.

Platforma Żywnościowa będzie giełdą działającą według 
przejrzystych i zapewniających bezpieczeństwo obrotu za-
sad, podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

Zasady uczestnictwa w rynku, warunki transakcji i sposób 
ich realizacji są ustalone przez TGE, co zapewnia bezpieczeństwo 
transakcji oraz prowadzenie obrotu na transparentnych i jedna-
kowych zasadach dla wszystkich jego uczestników.

Na platformie będzie można zawierać transakcje bezpośred-
nio jako Członek Giełdy lub za pośrednictwem domu makler-
skiego. W pierwszym przypadku – należy spełniać warunki uzy-
skania członkostwa wynikające z ustawy o giełdach towarowych 
i wskazane w regulaminach giełdowych, w drugim – należy za-
wrzeć z domem maklerskim działającym na Rynku Towarów Rol-
no-Spożywczych TGE S.A. umowę o prowadzenie rachunku to-
warów giełdowych i powiązanego z nim rachunku pieniężnego. 

W Systemie Magazynów Autoryzowanych można uczestni-
czyć jako:
 uczestnik SMA świadczący usługi przechowywania – udo-

stępnia odpłatnie powierzchnię przechowalniczą na rzecz 
innych uczestników obrotu giełdowego w systemie notowań 
jednolitych, lub

 uczestnik SMA nieświadczący usług przechowywania – au-
toryzuje własny magazyn na potrzeby sprzedaży towaru we 
własnym imieniu, wyłącznie w systemie aukcji.

Korzyści z wdrożenia Platformy Żywnościowej to:
 wystandaryzowanie warunków zawierania transakcji,
 zabezpieczenie transakcji,
 ograniczenie kosztów transakcyjnych, ryzyka handlowego 

i cenowego,
 eliminacja zagrożeń związanych z nieterminowym dostar-

czeniem towaru, pogorszeniem jego jakości czy opóźnieniem 
w zapłacie,

 koncentracja podaży krajowych towarów rolno-spożywczych,
 udostępnienie nowego kanału sprzedaży oraz zakupu towa-

rów rolno-spożywczych.

Platforma Żywnościowa oferuje rozwiązania, dzięki którym 
nowoczesne mechanizmy funkcjonujące na rynku kapitałowym 
będą mogły służyć również polskiemu rolnictwu.

Platforma Żywnościowa przyczyni się do stworzenia nowych 
impulsów rozwojowych dla sektora rolno-spożywczego w Pol-
sce i zwiększenia jego konkurencyjności na rynku globalnym.

Więcej informacji na temat zasad działania Platformy Żywno-
ściowej, w tym obowiązujące na rynku regulacje, można znaleźć 
na stronach internetowych Platformy Żywnościowej (www.platforma-
zywnosciowa.com.pl) Oraz Towarowej Giełda Energii S.A. (www.tge.pl).

|
W miesiącu marcu br. na terenie województwa warmińsko-
-mazurskiego odbędzie się cykl szkoleń dla zainteresowa-
nych producentów. Ponadto na stronie internetowej Plat-
formy Żywnościowej udostępniono także moduł szkoleń 
elektronicznych (e-learning). Zachęcamy do skorzystania!

Projekt Platforma Żywnościowa jest projektem strategicznym 
ujętym w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do ro-
ku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” realizowanym przy współ-
pracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Platforma Żywnościowa to pionierskie rozwiązanie na polskim rynku, wprowadzające standardy obrotu giełdowego 
towarami rolno-spożywczymi.

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

Platforma Żywnościowa – transparentna
platforma obrotu towarami rolno-spożywczymi
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Nawożenie roślin w ogrodach
działkowych i przydomowych
Jak wykazują przeprowadzone badania, w ogrodach przydomowych panuje odmienna sytuacja niż w uprawach rolni-
czych: pH oraz zasobność gleby w wapń i magnez jest bardzo wysoka, zaś azot jest w niedoborze. Należy pamiętać, 
że deficyty składników w odpowiednim czasie można uzupełnić, jednak skutki przenawożenia trudno usunąć. Nastę-
puje pogorszenie jakości warzyw (zostaje zmniejszona zawartość składników odżywczych, witamin, a zwiększa się 
koncentracja metali ciężkich, azotanów), a także dochodzi do obciążenia środowiska nadwyżką składników.

dr inż. Anna Kulczycka
Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie

Analiza wyników zawartości składników
w podłożach ogrodniczych

W 2018 i 2019 roku w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolni-
czej w Olsztynie przeanalizowano 265 próbek podłoży ogrod-
niczych pod kątem zawartości składników pokarmowych, pH 
oraz zasolenia. Badania dotyczyły podłoży z następujących grup 
roślin: warzywa uprawiane w gruncie oraz spod osłon (tunel, 
szklarnia), z plantacji borówki wysokiej oraz spod trawników. 

Z analizy wynika, że w 84% próbek spod trawników pH 
przekraczało optymalny poziom, a średnio pH wyniosło 7,32 
(prawidłowe pH powinno zawierać się między 6,1 a 6,7 (pH 
w H2O). Należy pamiętać, że w glebie o nieodpowiednim od-
czynie pobieranie składników pokarmowych jest utrudnione, 
nawet jeżeli w glebie ich poziom jest optymalny. Przy wysokim 
pH większość składników, w tym mikroelementy są słabo po-
bierane przez korzenie, a część składników pokarmowych ule-
ga uwstecznieniu i stają się one niedostępne. Przy takiej sytu-
acji rośliny mają słabo rozwinięty system korzeniowy i są nie-
dostatecznie odżywione. W następstwie porost traw słabnie, ro-
śliny nie krzewią się i w konsekwencji następuje ich żółknię-
cie, wypadanie oraz brak odporności na intensywne użytko-
wanie. Niewiele mniej, bo 78% przebadanych prób spod upra-
wy borówki wysokiej posiadało nieodpowiednie pH, średnia 
z 2018 i 2019 wyniosła 5,88, gdzie optymalny poziom powinien 
zawierać się między 4,0 a 5,0 pH. 

Trzeba mieć na uwadze, że niedobór jak i nadmiar jednego 
ze składników pokarmowych limituje pobieranie wszystkich 
pozostałych. Jeżeli nie zachowa się właściwych proporcji po-
między fosforem, potasem, wapniem, magnezem i sodem, bę-
dą na siebie wzajemnie oddziaływać, a tym samym ograniczać 
wzrost rośliny. Spośród przebadanych próbek zanotowano nad-
mierne nawożenie fosforem – w uprawach warzyw w gruncie 
(58%) oraz pod osłonami (61%). Zawartość wapnia w próbkach 

spod trawników była przekroczona w 66%, a magnez w 100% 
próbek był wyższy od wartości optymalnych w uprawach spod 
osłon oraz w 53% próbek dotyczących warzyw w gruncie. Du-
ża zawartość fosforu i wapnia ogranicza przyswajanie mikro-
elementów, a magnez jest pierwiastkiem antagonistycznym 
w stosunku do potasu utrudniając jego pobranie.

Niedobory

Pierwiastkiem, który jest w dużej mierze dostarczany w nie-
wystarczającej ilości jest azot, szczególnie widoczne jest to 
w uprawie borówki wysokiej, która jest rośliną wrażliwą na 
jego niedobory, aż w 92% przebadanych próbek jego ilość by-
ła niewystarczająca. Również w uprawie warzyw w grun-
cie oraz trawników 80% upraw charakteryzowało się zawar-
tością azotu poniżej wartości optymalnej. Drugim pierwiast-
kiem, którego zawartość w podłożu nie pokrywa potrzeb ro-
ślin jest potas. W 92% próbek spod trawników zanotowano je-
go niedobór, w borówce wysokiej w 73% próbek, a w warzy-
wach w gruncie w 48%. Potas wpływa na gospodarkę wod-
ną w roślinie oraz na odporność rośliny na stresy (susza, spa-
dek temperatur).

Aby zapobiec niedoborom jak i nadmiarom składników po-
karmowych podstawą powinno być zbadanie gleby/podłoża, 
a następnie dostosowanie dawki nawozów do wymagań da-
nego gatunku roślin. W Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 
w Olsztynie wykonuje się analizę podłoży ogrodniczych meto-
dą uniwersalną z uwzględnieniem następujących parametrów: 
odczyn pH (w wodzie), zasolenie, zasobność w makroelementy: 
P, K, Ca, Mg, Cl, N-NO3, N-NH4 – koszt analizy 52,48 zł. Ana-
lizy warto wykonać przed założeniem uprawy.

|Szczegóły pobierania próbki oraz cennik dostępne są na 
stronie: www.oschr.olsztyn.pl

Rys. 2. Udział próbek charakteryzujących się wartościami 
niższymi niż optymalne

Rys. 1. Udział próbek charakteryzujących się wartościami 
wyższymi niż optymalne
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Pszenica ozima – właściwa technologia uprawy
Nasz region, warmińsko-mazurski, charakteryzuje się dużą powierzchnią uprawy zbóż. Rolnicy częściej uprawiają zbo-
ża ozime ze względu na wyższy plon, dominuje pszenica ozima. Pszenica ozima wymaga dobrego przedplonu, takiego 
jak rzepak, rośliny strączkowe czy wcześniejsze ziemniaki, ale takich przedplonów jest mało w płodozmianie i zboża 
ozime są najczęściej wysiewane po zbożach.

Konrad Ratkowski 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno

Uprawa przedsiewna powinna za-
pewnić bardzo dobre doprawienie ro-
li, pozbawionej grud i dobrze by było 
w tym celu zastosować agregat uprawo-
wy. Tylko w ten sposób możemy uzyskać 
szybkie i równomierne wschody pszeni-
cy. W całości przed siewem stosujemy 
nawozy potasowe i fosforowe. Najbar-
dziej plonotwórczym składnikiem mi-
neralnym w produkcji pszenicy jest azot, 
który to decyduje nie tylko o wielkości, 
ale i jakości ziarna. Wpływ azotu zależy 
od terminu stosowania. Przed ruszeniem 
wegetacji – pobudza rośliny do wzrostu, 
zwiększa krzewistość produkcyjną, czy-
li wpływa na obsadę kłosów; początek 
strzelania w źdźbło – wpływa korzyst-
nie na wielkość i aktywność aparatu asy-
milacyjnego oraz liczbę wykształconych 
kłosków w kłosie; kłoszenie – zwiększa 
zawartość białka i glutenu w ziarnie oraz 
jego wypełnienie.

Optymalny termin siewu pszenicy jest 
zalecany w zależności od regionu. Pszeni-
ca to gatunek, który może się krzewić na 
wiosnę, jednak najbardziej plenne w ziar-
no są kłosy, które wyrosną na pędach po-
jawiających się jesienią. Jeżeli przewiduje-
my, że od siewu do końca jesiennej wege-
tacji będą jeszcze co najmniej 4 tygodnie 
z temperaturami powyżej 6-8°C lub wyż-
szymi, możemy przypuszczać, że zboże 
wytworzy pierwsze rozkrzewienie, więc 
z każdej rośliny otrzymamy 2 kłosy. Do 
tego doliczamy wiosenne pędy w liczbie 
średnio 0,5-1 szt. na roślinę. Jeżeli chce-
my uzyskać przed żniwami łan o gęsto-

ści 550 kłosów/m2 dzielimy 550 przez 
2,5 (liczba pędów z jednej rośliny) i wy-
chodzi nam obsada żywych roślin po 
wschodach 220 szt./m2. Natomiast gdy 
warunki nie dają gwarancji uzyskania 
pełnych dwóch pędów jesienią, zakłada-
ną liczbę kłosów przed żniwami dzieli-
my przez mniejszy czynnik rozkrzewie-
nia, np. przez 1,5-1.8. Oznacza to, że gę-
stość po wschodach musi być 305-366 
szt./m2. Pamiętajmy, że im późniejsze sie-
wy, tym warunki wschodów i przezi-
mowania są gorsze i musimy wziąć po-
prawkę nie tylko na siłę kiełkowania, ale 
także na wschody i gęstość nasion, musi 
być ona o 10-20% większa niż zakłada-
na liczba roślin po wschodach. Przy wy-
borze odmiany szczególną uwagę nale-
ży zwrócić na jej odporność, na choro-
by występujące w danych warunkach 
glebowo – siedliskowych oraz mrozo-
odporność odmiany. Decyzję o wyborze 
odmiany, niezależnie od gatunku, trze-
ba opierać na wynikach Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego na 
2019 rok. Lista zalecanych odmian psze-
nicy ozimej to: Hondia, RGT Killimanjaro 
(Jakościowa), Jantarka, Artist, Rotax, LG 
Jutta (Chlebowa), KWS Kiran (Pastew-
na). Do siewu należy używać materiału 
kwalifikowanego, który należy wymie-
niać raz na 3-4 lata.

Do wczesnowiosennego nawożenia 
azotem pszenicy ozimej stosuje się nawo-
zy o szybkim działaniu – saletrę amono-
wą, saletrzak. O efektywnym wykorzy-

staniu przez pszenicę azotu z nawozów 
decyduje równomierność jego rozmiesz-
czenia na polu. Nawozy azotowe na ryn-
ku mają bardzo dobrą granulację, to gwa-
rantuje ich równomierny rozsiew przy 
użyciu nowoczesnych rozsiewaczy. Naj-
częściej siew wykonujemy w rzędach od 
10 do 15 cm, przy maksymalnym rozsta-
wie w rzędzie nie więcej niż 20 cm sze-
rokości i ta technologia wyklucza moż-
liwość zwalczania chwastów w sposób 
mechaniczny, w starszych fazach roz-
wojowych.

Choroby w pszenicy możemy ograni-
czyć poprzez dobór odmian o średniej 
odporności na choroby oraz racjonalny 
dobór przedplonów, który pozwoli ogra-
niczyć źródło infekcji patogenów, któ-
re mogą przeżywać na resztkach słomy. 
Przystępując do chemicznego zwalcza-
nia agrofagów w uprawie, zaleca się za-
poznanie z istniejącymi progami szkodli-
wości. W integrowanej ochronie pszeni-
cy użycie środka chemicznego może mieć 
miejsce po stwierdzeniu takiego nasile-
nia występowania choroby, które wska-
zuje na zbliżenie się lub niewielkie prze-
kroczenie orientacyjnego progu ekono-
micznej szkodliwości. Pszenica może być 
uszkadzana przez kilka gatunków owa-
dów szkodliwych. Do najważniejszych 
szkodników należą mszyce i skrzypionki. 
Prawidłowa agrotechnika w uprawie jest 
ważnym elementem ograniczającym roz-
wój populacji wielu szkodników, szcze-
gólnie stadiów larwalnych i poczwar-
kowych.
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Lista odmian zalecanych do uprawy
na Warmii i Mazurach
Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego zatwierdził Listę Odmian Zalecanych (LOZ) 
do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim na 2020 rok. Podstawą do ustalenia LOZ była analiza wyników 
doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w naszym woje-
wództwie, uzyskane do 2019 roku. Odmiany wpisane na LOZ potwierdziły dużą przydatność do uprawy w warunkach 
naszego województwa.

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej

O wyborze odmiany decyduje kilka cech, na które trzeba 
zwrócić szczególną uwagę. Najistotniejsza z nich to potencjał 
plonotwórczy odmiany. Dzięki doświadczeniom terenowym 
prowadzonym przez Stacje Doświadczalne Centralnego Ośrod-
ka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), możemy brać 
pod uwagę wyniki plonowania odmian w rejonie, w którym 
planowana jest uprawa. W 2019 roku jak również w ostatnim 
trzyleciu najwyższe plony uzyskiwały odmiany z LOZ: Hon-
dia, RGT Kilimanjaro, LG Jutta oraz Rotax. 

Wyniki doświadczeń terenowych i charakterystyka odmian 
uwzględniająca najważniejsze cechy odmian zarejestrowanych 
w Krajowym Rejestrze jest umieszczona na stronie internetowej 
COBORU http://www.coboru.pl/DR/charaktodmiany.aspx.

W rejonie Warmii i Mazur warto zwrócić szczególną uwa-
gę na cechę mrozoodporności odmian ozimych, zwłaszcza 
gdy planujemy zasiewy na wschodniej części wojewódz-
twa, gdzie często pojawia się silny wpływ klimatu konty-
nentalnego. Zimy występujące w naszej części kraju mogą 
być zdecydowanie za surowe dla odmian o mrozoodpor-
ności na poziomie 1-2 w skali 9 stopniowej. Odmiany psze-
nicy ozimej rekomendowane do uprawy w województwie 
warmińsko-mazurskim, które wykazują wyższą odporność 
na niskie temperatury to, LG Jutta i Hondia, które uzyska-
ły według ogólnokrajowych wyników 5,5 stopnia mrozood-
porności w skali 9 stopniowej.

W przypadku doboru odmian dla zbóż jarych bardzo waż-
ną cechą warunkującą uzyskanie dobrego plonu jest wcze-
sność. Zboża jare są bardzo wrażliwe na niedobory wody 
zwłaszcza wiosną. Dobrym rozwiązaniem na suche stanowi-
ska jest wysiew odmian typu gęstego łanu, które wykształca-
ją stosunkowo dużo kłosów na m2. Potencjał plonowania tych 
odmian ulega w takich warunkach ograniczeniu, jednak nie 
pogarsza istotnie zaziarnienia kłosa. Warto zwrócić uwagę na 
odmiany charakteryzujące się wczesnym terminem kłoszenia 
i dojrzewania. W przypadku upraw w mieszankach zbożo-
wych z pszenicy jarej, jęczmienia i owsa, należy dobierać od-
miany wczesne pszenic, które gwarantują równomierne doj-
rzewanie łanu.

Źródła: 
- „Wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim”

- „Lista zalecanych odmian do uprawy w województwie warmińsko-
-mazurskim na 2020 rok”

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY 
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA 2020 ROK

Lp. Odmiana
Rok

wpisania
do LOZ

Wartość
technologiczna

– PSZENICA OZIMA –
1. Rotax 2016 Chlebowa (grupa B)
2. Hondia 2017 Jakościowa (grupa A)
3. RGT Kilimanjaro 2017 Jakościowa (grupa A)
4. LG Jutta 2019 Chlebowa (grupa B)
5. KWS Spencer 2020 Jakościowa (grupa A)
6. Owacja 2020 Chlebowa (grupa B)
7. Tytanika 2020 Chlebowa (grupa B)

– JĘCZMIEŃ OZIMY –
1. Zenek 2016 Pastewna
2. Quadriga 2019 Pastewna
3. Jakubus 2020 Pastewna
4. Zita 2020 Pastewna

– PSZENŻYTO OZIME –
1. Meloman 2017 Pastewna
2. Kasyno 2019 Pastewna
3. Octavio 2020 Pastewna
4. Porto 2020 Pastewna

– ŻYTO OZIME –
1. Dańkowskie Granat 2018 Populacyjna
2. Antonińskie 2019 Populacyjna
3. KWS Binntto 2019 Mieszańcowa
4. KWS Florano 2019 Mieszańcowa
5. Dańkowskie Skand 2020 Populacyjna
6. Inspector 2020 Populacyjna
7. KWS Serafino 2020 Mieszańcowa
8. KWS Vinetto 2020 Mieszańcowa

– RZEPAK OZIMY –
1. Architect 2019 Mieszańcowa
2. Stefano KWS 2019 Mieszańcowa
3. SY Ilona 2019 Populacyjna
4. Bazalt 2020 Populacyjna
5. Birdy 2020 Populacyjna
6. DK Expansion 2020 Mieszańcowa
7. Einstein 2020 Mieszańcowa
8. ES Imperio 2020 Mieszańcowa
9. SY Alibaba* 2020 Mieszańcowa

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

Wartość
technologiczna

– PSZENICA JARA –
1. Tybalt 2007 Jakościowa (grupa A)
2. Harenda 2016 Chlebowa (grupa B)
3.3. GoplanaGoplana 20172017 Jakościowa (grupa A)Jakościowa (grupa A)
4. Nimfa 2018 Jakościowa (grupa A)
5. Rusałka 2018 Jakościowa (grupa A)
6. Frajda 2019 Chlebowa (grupa B)
7. Atrakcja 2020 Jakościowa (grupa A)
8. MHR Jutrzenka 2020 Jakościowa (grupa A)

– JĘCZMIEŃ JARY –
1. Radek 2017 Pastewna
2. Paustian 2018 Pastewna
3. KWS Vermont 2019 Pastewna
4.4. IsmenaIsmena 20202020 PastewnaPastewna
5. Runner 2020 Pastewna

– OWIES –
1. Bingo 2011 Oplewiona
2. Harnaś 2016 Oplewiona
3. Armani 2020 Oplewiona
4. Kozak 2020 Oplewiona
5. Monsun 2020 Oplewiona

e-mail: sdoo.wrocikowo@coboru.pl
www.wrocikowo.coboru.pl

- Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmia-
nowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie warmińsko-mazurskim do roku 2019.

- Odmiany umieszczone na LOZ wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługu-
ją na znaczący udział w uprawie.

BOBOWATE GRUBONASIENNE I SOI

Lp. Odmiana Rok wpisania
na LOZ Typ odmiany

ŁUBIN WĄSKOLISTNY
1. Bolero 2019 niesamokończąca
2. Samba 2019 niesamokończąca
3. Tango 2019 niesamokończąca
4. Koral 2020 niesamokończąca
5. Neron 2020 niesamokończąca
6. Roland 2020 niesamokończąca
7. Wars 2020 niesamokończąca
8. Homer 2020 samokończąca

Lp. Odmiana Rok wpisania 
na LOZ Typ odmiany

BOBIK
1. Fanfare 2019 niesamokończąca
2. Fernando 2019 niesamokończąca
3.3. CapriCapri 20202020 niesamokończącaniesamokończąca
4. Granit 2020 samokończąca

ŁUBIN ŻÓŁTY
1. Bursztyn 2020 niesamokończąca
2. Puma 2020 niesamokończąca

SOJA
Erica 2020 wczesna

Abelina 2020 średniowczesna
ZIEMNIAK

ODMIANY BARDZO WCZESNE

1.1. DenarDenar 20182018 ABAB
2. Riviera 2019 A-AB
3. Impresja 2020 A-AB

ODMIANY WCZESNE

1. Gwiazda 2014 B
2. Ignacy 2016 B
3. Bohun 2019 B

ODMIANY ŚREDNIOWCZESNE

1. Tajfun 2014 B-BC
2. Laskara 2017 B-BC
3. Satina 2019 B
4. Jurek 2020 B-BC

ODMIANY ŚREDNIOPÓŹNE

1. Jelly 2014 B
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Znaczenie siarki w nawożeniu rzepaku ozimego
Aby zrozumieć jak ważną rolę odgrywa siarka w uprawie rzepaku ozimego, należy zacząć od omówienia azotu, który 
jest podstawowym pierwiastkiem o znaczeniu plonotwórczym. Plony rzepaku ozimego są ściśle uzależnione od ilości 
pobranego azotu. Azot jest pierwiastkiem wybitnie plonotwórczym, ponieważ wpływa bezpośrednio na liczbę zawią-
zywanych łuszczyn oraz znajdujących się w nich nasion.

Anna Subocz 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo

Plonotwórczą rolę azotu determinu-
je nie tylko dawka, lecz również termin 
zastosowania. Podział dawki na trzy ter-
miny znacząco przyczynia się do zwięk-
szenia plonu nasion oraz zmniejszenia 
ryzyka wylegania łanu. Pierwszą daw-
kę zaleca się zastosować przed rusze-
niem wegetacji, drugą dawkę azotu roz-
siewa się w fazie pąkowania, a trzecią 
– na początku kwitnienia. Przedsiewną 
dawkę zaleca się stosować tylko w upra-
wie rzepaku po zbożach. W przypadku 
przyorywania całego plonu stosuje się 
dawki wyższe. Dawka startowa wska-
zana jest na przyoraną słomę, zwłasz-
cza gdy termin siewu rzepaku ozime-
go został nieco opóźniony. Na przeło-
mie września i października należy oce-
nić stan plantacji. Jeżeli rośliny wytwo-
rzyły tylko 1-4 liście, oraz gdy przyora-
no dużą ilość słomy i rośliny są jasnozie-
lone, należy dokarmić plantację. Tak sa-
mo należy postąpić w przypadku znisz-
czeń spowodowanych przez pchełkę rze-
pakową lub ślimaki. Rola azotu, w za-
leżności od ilości zastosowanej dawki, 
może być pozytywna, jak i negatywna. 
Nadmiar dostępnego w glebie azotu pro-
wadzi do wybujałości, wylegania, opóź-
nionego dojrzewania, obniżonej odpor-
ności na patogeny, oraz obniżenie bio-
logicznej wartości białka w nasionach. 
Natomiast niedobór azotu u roślin ob-

jawia się jasnozieloną barwą nadziem-
nych części, żółknięciem starszych liści, 
powolnym wzrostem i tworzeniem cien-
kich łodyg. To w konsekwencji prowadzi 
do zahamowania wzrostu, wcześniejsze-
go kwitnienia i zawiązywania łuszczyn, 
ostatecznie do znacznego spadku plo-
nu. Zwiększenie produktywności azotu 
można osiągnąć poprzez właściwe za-
opatrzenie w siarkę, wg Grzebisza (2011) 
optymalna proporcja azotu do siarki wy-
nosi 4-5:1. Obecne badania wykazują iż 
proporcja ta wynosi 6:1.

Nawożenie siarką

Jak wspomniano wyżej brak siarki 
hamuje pobieranie azotu przez rośliny, 
niedobór tego pierwiastka prowadzi do 
zmniejszenia zawartości i jakości biał-
ka. Siarka zwiększa szybkość procesów 
transformacji, pobranego przez rośli-
nę azotu, w białko. Rośliny dobrze od-
żywione siarką pobierają więcej azotu, 
a tym samym lepiej wykorzystują go 
z nawozów, zwłaszcza z dużych dawek, 
przez co zmniejsza się ryzyko wymywa-
nia azotanów do wód gruntowych. Siar-
ka ma podstawowe znaczenie dla ro-
ślin, ponieważ wchodzi w skład mate-
riału budulcowego aminokwasów (me-
tionina, cystyna, cysteina), które są nie-
zbędne do syntezy białka. Pierwiastek 
ten jest również niezbędny w procesie 
fotosyntezy, oraz uczestniczy w syntezie 
chlorofilu i ligniny. Siarka pełni również 
ważną rolę w ochronie przed szkodni-
kami i chorobami, ponieważ wpływa na 
wzrost tzw. „naturalnej” odporności ro-
ślin. Rzepak pobiera od 1,5 do 2 kg siar-
ki na dt nasion i słomy, zwłaszcza wio-
sną (od ruszenia wegetacji do kwitnie-
nia). Rośliny pobierają siarkę głównie 
z gleby i z atmosfery. Znaczna część gleb 
w Polsce, głównie tych lżejszych i śred-
nich, wykazuje niską zasobność w siar-
kę przyswajalną. 75-95% siarki w glebie, 
znajduje się w wierzchniej warstwie or-
ganicznej, jednak aby pierwiastek stał 
się przyswajalny dla roślin musi ulec 
mineralizacji. Na proces mineralizacji 

wpływają warunki klimatyczno-glebo-
we: najlepiej przebiega on w tempera-
turze 10-20ºC, natomiast przy niższych 
temperaturach i dużej wilgotności pro-
ces ten ulega spowolnieniu. Sorpcja siar-
ki jest wysoka, jeśli gleba zawiera du-
żo wodorotlenków żelaza, a odczyn jest 
niski. Aby ustalić prawidłową wielkość 
dawki siarki pod rzepak ozimy, należy 
wziąć pod uwagę zakładaną wielkość 
plonu, oraz zasobność gleb w ten skład-
nik. Intensywniejsze nawożenie siarką 
należy planować w przypadku stosowa-
nia wysokich dawek azotu, na glebach 
lżejszych o właściwościach sprzyjających 
wymywaniu jonów siarczanowych (VI), 
oraz po długotrwałych opadach atmos-
ferycznych. Dawka siarki powinna sta-
nowić 1/3 lub 1/4 dawki azotu. Należy 
jednak pamiętać, że siarka niewykorzy-
stana na wzrost plonu, pogarsza jakość 
nasion, poprzez zwiększenie zawartości 
glukozynolanów, przede wszystkim al-
kenowych, których obecność obniża ja-
kość śruty. Efektywne jest nawożenie 
siarką w terminie wiosennym, ponie-
waż powoduje wyraźny wzrost plonu 
nasion oraz zawartości tłuszczu. Wska-
zane jest aby nawożenie doglebowe wy-
konać przed wiosennym ruszeniem we-
getacji. W późniejszych fazach rozwoju 
niedobory siarki muszą być natychmiast 
uzupełnianie. Ważne jest aby siarka zo-
stała pobrana natychmiast, dlatego mu-
si być podana w formie siarczanowej. 
Nie nadaje się w tych przypadkach siar-
ka elementarna. Dobre efekty daje sto-
sowanie siarki dolistnie w formie siar-
czanu magnezu. 

Podsumowując, siarka wpływając na 
gospodarkę azotem, decyduje w konse-
kwencji o wielkości plonu nasion, za-
wartości i jakości białka, oraz produk-
cji tłuszczu.

Źródło:
- Instytut Hodowli i aklimatyzacji Roślin, Za-
kład Roślin Oleistych w Poznaniu; Uniwer-
sytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział 
Rolnictwa i Biotechnologii
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Pryszczarek kapustnik
– rzepakowy szkodnik łuszczyn
Rzepak ozimy we wszystkich fazach rozwoju atakowany jest przez liczne gatunki owadzich agrofagów. Straty wyrzą-
dzane przez szkodniki łuszczynowe są znaczne i na przestrzeni ostatnich lat mają tendencję wzrostową. Dlatego też 
zwalczanie insektów takich jak pryszczarek kapustnik jest niezbędnym warunkiem uzyskania wysokich plonów rzepaku.

mgr inż. Grzegorz Kasprowicz 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława

Pryszczarek kapustnik (Dasyneura 
brassicae) jest szkodnikiem łuszczyno-
wym rzepaku ozimego o znaczeniu go-
spodarczym. Owady dorosłe są podobne 
do komara – wysmukłe z długimi noga-
mi i czułkami, mają długość ok. 1,2-1,5 
mm. Tułów ich jest brązowy, na wierz-
chu białoowłosiony. Odwłok jest czerwo-
nawy z brązowymi poprzecznymi paska-
mi. Larwy mają długość do ok. 2 mm, są 
najpierw szkliste, później białe, w końcu 
osiągają barwę żółtawobiałą. Są bezno-
gie i bezgłowe. 

Szkodnik zimuje w postaci larwy 
w kokonie, w glebie na głębokości do 5 
a nawet 10 cm. Wylot owadów dorosłych 
następuje na początku kwitnienia rzepa-
ku ozimego i trwa około 3 tygodni. Sa-
mice składają grupowo jaja do uszkodzo-
nych łuszczyn, których zniszczenia spo-
wodowane są głównie przez chowacza 
podobnika (innego szkodnika, chrząsz-
cza wielkości 2,5-3mm). Do młodych 
łuszczyn, długości do 1 cm, samica mo-
że również sama złożyć jaja. Rozwój ja-
ja trwa 3-4 dni, larwy 7-10 dni, a całego 
pokolenia 3-4 tygodnie. W cyklu wege-
tacji rośliny jest to faza BBCH 65-79 – od 

pełni kwitnienia do końca rozwoju łusz-
czyn. Larwy, występujące zwykle po kil-
kadziesiąt w jednej łuszczynie, wysysają 
soki z młodych nasion i ścian łuszczyn. 
Pierwszym objawem żerowania jest bie-
lenie końców łuszczyn. Następnie łusz-
czyny nabrzmiewają, skręcają się i żółk-
ną. W 2-3 tygodnie po złożeniu przez sa-
micę jaj łuszczyna pęka, wypadają z niej 
larwy zaś pozostałe nasiona osypują się. 
Larwy owijają się w glebie kokonem, po 
czym przepoczwarzają się. Ruchoma po-
czwarka wydostaje się na powierzchnię 
gleby i wylatuje z niej dorosła muchów-
ka. W rzepaku ozimym mogą się rozwi-
nąć 2-3 pokolenia. Z każdego pokolenia 
część larw pozostaje w glebie na zimo-
wanie (najwięcej z ostatniego). Poczwar-
ki i larwy pryszczarka mogą pozostawać 
w glebie do 2 lat i wylęgać się z opóź-
nieniem, co stanowi zagrożenie dla rze-
paku uprawianego na tym samym polu 
z mniejszą niż 3-4 letnią przerwą.

Ochrona przeciwko szkodnikowi po-
lega głównie na zabiegach agrochemicz-
nych. Skuteczność środków chemicz-
nych wymaga ich zmianowana w jed-
nym okresie wegetacji. Zabieg przeciw-

ko pryszczarkowi w okresie opadania 
płatków korony (wydłużania pierwszych 
łuszczyn) wykonuje się tylko wtedy, gdy 
zostanie przekroczona liczebność szkod-
nika. Próg szkodliwości agrofagów owa-
dzich dla pryszczarka kapustnika (od po-
czątku opadania płatków kwiatowych) to 
1 muchówka na 4 roślinach. Liczebność 
szkodnika określa się metodą strząsania 
owadów do czerpaka. Lustracje dokonuje 
się rano lub wieczorem, kiedy muchówki 
są mało aktywne. Szkodnik często wy-
stępuje tylko na obrzeżach pola, dlatego 
na uprawach o powierzchni większej niż 
kilka hektarów warto rozważyć zabieg 
tylko na części plantacji. Loty muchówek 
są bardzo rozproszone, są zależne od wa-
runków atmosferycznych. Owady prefe-
rują upalne i bezwietrzne dni. Sposobem 
na ograniczenie występowania szkodni-
ka jest izolacja przestrzenna od warzyw 
kapustnych oraz innych roślin krzyżo-
wych (m.in. rzepiku, rzodkwi, rzodkiew-
ki, brukwi czy gorczycy). Wysiew od-
mian rzepaku, które późno zakwitają 
również przyczynia się do zmniejszenia 
ryzyka występowania szkodnika.

Źródła:
- Budzyński W., Ojczak T.: Rzepak – pro-
dukcja surowca olejarskiego. Wydawnictwo 
ART, Olsztyn 1996.

- Lauenstein G. Jak chronić rzepak przed in-
wazją szkodników? „Profesjonalna uprawa 
rzepaku”, 1/1999, s. 82-85.

- Praca zbiorowa: Rzepak przewodnik polowy. 
Polskie Wydawnictwo Rolnicze, Poznań 2018.

- www.farmer.pl
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Technologia produkcji łubinu żółtego
Łubin żółty to ważna roślina przedplonowa, która wzbogaca glebę w przyswajalne formy azotu. Zdolność tę zawdzię-
cza symbiozie z bakteriami Rhizobium sp., które zasiedlają brodawki korzeniowe. Dzięki głębokiemu systemowi 
korzeniowemu wpływa na głębokie spulchnienie gleby i rozluźnienie warstwy podornej.

inż. Grzegorz Bałanda
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo

Ponadto, łubin pobiera składniki po-
karmowe z głębszych warstw gleby, prze-
mieszczając i pozostawiając je roślinom 
następczym wykształcającym płytsze ko-
rzenie. Łubin żółty, ze względu na wyso-
ką, dochodzącą do 45%, zawartość białka 
jest wykorzystywany do produkcji wyso-
kobiałkowych pasz treściwych oraz zielo-
nek. Duża wartość odżywcza nasion wy-
nika z obecności wielu aminokwasów eg-
zogennych, w tym leucyny i lizyny.

Wymagania siedliskowe

Roślina ma dość duże wymagania ter-
miczne, kiełkuje w temperaturze 4-5°C, 
jednak dobrze znosi wiosenne przymroz-
ki. W okresie od siewu do wchodów łu-
bin żółty przechodzi stadium jarowiza-
cji, która odgrywa szczególną rolę w póź-
niejszym rozwoju i plonowaniu. Najwięk-
sze zapotrzebowanie na wodę przypada 
w okresie kiełkowania nasion, pąkowa-
nia i początki kwitnienia. Niedobory wo-
dy w dwóch ostatnich fazach powodują 
zasychanie roślin oraz opadanie zawiąz-
ków kwiatów. Spośród łubinów, łubin 
żółty ma najmniejsze wymagania glebo-
we. Preferuje gleby lekkie, klasy V i VI, 
o lekko kwaśnym i kwaśnym odczynie. 
Gatunek ten źle znosi uprawę na glebach 
zasadowych lub świeżo wapnowanych. 

Miejsce w płodozmianie

Najlepszym przedplonem dla łubinu 
żółtego są zboża, wysiewane w drugim 
roku po okopowych na oborniku. Bez-
pośrednia uprawa po burakach i ziem-
niakach nawożonych obornikiem spra-
wia, że łubin nadmiernie rozwija swo-
je części nadziemne i wydłuża wegeta-
cję, co obniża plonowanie. Inne gatunki 
roślin strączkowych nie są polecane jako 
przedplony ze względu na wysokie nasi-
lenie chorób i szkodników oraz osłabie-
nie aktywności brodawek korzeniowych. 
Częsta uprawa łubinu po sobie prowa-
dzi do „wyłubinienia” – utraty urodzaj-
ności gleby wskutek pojawienia się in-
wazyjnych bakteriofagów odpowiedzial-
nych za niszczenie brodawek i porażenie 

chorobami zgorzelowymi. Udział roślin 
strączkowych w strukturze zasiewów 
gospodarstwa nie powinien być więk-
szy niż 25%. Łubin żółty jest bardzo do-
brym przedplonem dla zbóż, zwłaszcza 
ozimych. W uprawie na zielonkę dobrze 
sprawdza się jako roślina podporowa dla 
gatunków o łodygach płożących. 

Uprawa gleby

Łubin żółty wymaga starannego od-
chwaszczenia gleb. Zabiegi pożniwne 
(podorywka oraz bronowanie) należy 
wykonać bezpośrednio po zbiorze rośli-
ny przedplonowej. Dodatkowe bronowa-
nie można przeprowadzić po wschodach 
chwastów. Orkę przedzimową trzeba za-
planować stosunkowo wcześnie, przy 
optymalnym uwilgotnieniu gleby. Wio-
sną na glebach lżejszych, o ubogim kom-
pleksie sorpcyjnym, wystarczy wykonać 
bronowanie. Stanowiska cięższe, bardziej 
zwięzłe, wymagają dodatkowego wzru-
szenie powierzchni roli za pomocą kulty-
watora bądź agregatu uprawowego. 

Nawożenie

Łubin żółty posiada zdolność do pobie-
rania składników pokarmowych z głęb-
szych warstw gleby. Wielkości zalecanych 
dawek nawozów mineralnych uwarunko-

wane są zasobnością stanowiska, wyma-
ganiami gatunku oraz orientacyjnym plo-
nem. Nawozy fosforowe i potasowe sto-
sujemy najczęściej w całości przedsiew-
nie w dawce 50-70 P2O5 kg/ha oraz 80-
100 K2O kg/ha. Fosfor odpowiada za pra-
widłowy rozwój systemu korzeniowego 
łubinu oraz dobre relacje symbiotyczne 
pomiędzy rośliną a bakteriami z rodzaju 
Rhizobium. Wyniki wielu doświadczeń 
podają, że nawożenie potasem i fosforem 
zapewnia wczesne i wyrównane wscho-
dy roślin, zwiększa MTN wpływając po-
zytywnie na ostateczny plon łubinu. Na-
wozy fosforowe i potasowe stosuje się ca-
łościowo przed siewem: na glebach lek-
kich, ze względu na możliwe straty pier-
wiastka, najlepiej wiosną; na glebach cięż-
szych – pod orkę przedzimową. Łubin żół-
ty nie wymaga nawożenia azotem, jed-
nak można zastosować przed siewem tzw. 
dawkę startową w wysokości 20-30 kgN/
ha. Nadmierna ilość azotu opóźnia roz-
wój generatywny roślin i zwiększa podat-
ność na choroby. Ilość pierwiastka pocho-
dząca z symbiozy w zupełności pokrywa 
zapotrzebowanie łubinu na ten składnik. 

Siew

Materiał siewny łubinu wymaga 
wcześniejszego zaprawienia środkiem 
fungicydowym i insektycydowym. Aby 
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symbioza roślin z bakteriami brodaw-
kowymi utrzymywała się na wysokim 
poziomie i przynosiła korzyści, zaleca 
się szczepienie nasion nitraginą, najle-
piej krótko przed siewem. Łubin żółty 
potrzebuje siewów wczesnych, przypa-
dających na II-III dekadę marca. Speł-
nienie tego warunku daje gwarancję 
terminowej jarowizacji, optymalnego 
rozwoju roślin w ciągu wegetacji. Po-
nadto, w okresie wczesnowiosennym 
gleba jest bogata w duże ilości wody 
pośniegowej, którą intensywnie wyko-
rzystują kiełkujące nasiona. W uprawie 
na zieloną masę dopuszcza się dwuty-
godniowe opóźnienie terminu siewu 
w porównaniu do uprawy na nasio-
na. Zagęszczenie kiełkujących nasion 
na 1 m2 powinno wynosić: 90-100 dla 
odmian tradycyjnych i 110-120 dla od-
mian samokończących. Zwiększenie gę-
stości siewu sprzyja wyleganiu, nato-
miast w rzadkich zasiewach dochodzi 
do nadmiernej kumulacji uciążliwych 
chwastów. Ze względu na epigeiczny 
sposób kiełkowania łubinów, nasiona 
przykrywa się płytko, na głębokość 3-4 
cm. Łubin żółty uprawiany na zielo-
ną masę, wysiewany jest najczęściej ze 
zbożami lub innymi gatunkami roślin 
strączkowych. 

Ochrona chemiczna

Zwalczanie chwastów, głównie dwu-
liściennych, powinno zostać wykonane 
tuż po siewie preparatami zawierający-
mi prosulfokarb, linuron, pendimetali-
nę bądź inne zalecane substancje czyn-
ne. Zwalczanie chwastów jednoliścien-
nych, w tym samosiewów zbóż wykonu-
jemy powschodowo, od fazy 3 liści wła-
ściwych łubinu, przy zastosowaniu gra-
minicydów. Zabieg przeciwko antrakno-
zie – najważniejszej chorobie łubinu, po-
winno się wykonać zapobiegawczo lub 
natychmiast po wystąpieniu pierwszych 
objawów choroby, od początku fazy gdy 
są widoczne pierwsze pojedyncze, ale na-
dal zamknięte pąki kwiatowe nad liść-
mi do końca fazy gdy 50% strąków osią-
ga typową długość (BBCH 55-75), zabieg 
ten należy wykonać preparatem zawiera-
jącym substancję aktywną chlorotalonil. 
Do zwalczania szkodników stosujemy 
preparaty zawierające substancję czyn-
ną acetamipryd.

Zbiór

Łubin żółty osiąga dojrzałość pełną na 
przełomie sierpnia i września. Odmiany 
tradycyjne, podobnie jak wszystkie rośli-

ny strączkowe, dojrzewają nierównomier-
nie. Aby nie doszło do nadmiernego roz-
gałęziania się roślin w warunkach wyso-
kiej wilgotności i niskich temperatur, na-
leży przeprowadzić desykację plantacji. 
Zabieg ten przyspiesza zasychanie zielo-
nych części roślin, w tym chwastów. Jed-
nak nadmierne przesuszenie plantacji na-
siennych obniża zdolności kiełkowania 
i wigor nasion. Zbiór łubinu żółtego prze-
prowadza się przy słonecznej pogodzie, 
najlepiej w godzinach popołudniowych, 
ze względu na trudno wymłacalne strąki. 
Dojrzałe rośliny zbiera się jednoetapowo 
kombajnem. Niewysuszone ziarno łubi-
nu ulega szybkiemu psuciu. Odpowiada 
za to duża zawartość białka, które szyb-
ko ulega procesom rozkładu. 

Źródła: 
- Jasińska Z., Kotecki A., „Szczegółowa upra-
wa roślin”, tom 2. Wydawnictwo Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu. Wrocław 2003 r.

- Krawczyk R., Mrówczyński M., „Metodyka 
integrowanej ochrony łubinu wąskolistnego, 
żółtego i białego dla producentów, wyd. In-
stytutu Ochrony Roślin, 2012 r. 

- arysta.pl
- polifoska.pl 
- rynek-rolny.pl
- syngenta.pl

„Cudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie,
Co posiadacie.
A boć nie śliczne Te wioski liczne?
Ten kraj kochany?”
– Stanisław Franciszek Wincenty Rudolf Jachowicz

Na południe od Olsztyna znajduje się miejsce, które po-
siada niesamowite walory przyrodnicze, krajobrazowe i hi-
storyczne. Wystarczy dostać się w okolice plaży we wsi 
Ruś nad Łyną. To tu znajduje się miejsce na wypoczynek 
ale też i punkt startowy na leśne ścieżki oraz granica Re-
zerwatu przyrody Las Warmiński. 

Rozpoczynając swoją przygodę należy kierować się 
w górę biegu rzeki, czyli mieć rzekę Łynę po swojej prawej 
stronie. Po minięciu tablicy „Rezerwat przyrody Las War-
miński”, po kilku minutach marszu, dochodzimy do górskie-
go fragmentu rzeki Łyny. Rzeka płynie głębokim wąwozem 
sięgającym nawet 40 metrów wysokości. Wspaniałe wi-
doki pobudzają wyobraźnię do pokonania tego fragmentu 
kajakiem. Nie jest to jednak takie proste. Trudność stano-
wią powalone drzewa, nurt jest bardzo szybki a dno rze-
ki jest zakamienione. Taki pomysł wymaga również zgo-
dy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Las Warmiński to nie tylko rzeka. Kierując się ścież-
ką w kierunku południowym dochodzimy do pozostałości 
mostu o kamiennych fundamentach, który łączył nieist-
niejące już wsie: Sójka i Jelguń. Pierwsza osada słynęła 
z młyna, wzmiankowanego już w XV wieku oraz tartaku. 
Wieś Jelguń w szczytowym momencie rozwoju posiadała 
hutę szkła i karczmę. Dziś już coraz mniej śladów dawne-
go osadnictwa. Coraz trudniej znaleźć brukowaną drogę, 
zarośnięte cmentarze, resztki dawnej przeprawy czy ka-
miennych drogowskazów.

Ostateczne wysiedlenie mieszkańców tych wsi nastą-
piło w czasie tworzenia się rządowego ośrodka w Łańsku. 
Kiedyś niedostępny teren skrywa tak skrajne tajemnice hi-
storii jak stanowiska archeologiczne z kurhanami oraz ru-
iny domu myśliwskiego Edwarda Gierka.

Zaskoczyć nas może również bardzo bogata fauna i flo-
ra. W Rezerwacie przyrody Las Warmiński znajduje się bo-
gata roślinność, liczne starodrzewy, wśród których prze-
waża sosna. Oprócz pospolitych gatunków zwierząt mo-
żemy spotkać takie gatunki jak wydra, łasica, borsuk czy 
nietoperze, czy też jelenia europejskiego.

Rezerwat przyrody Las Warmiński to piękna i dzika 
przyroda to też miejsce kryjące dawne wspomnienia i ta-
jemnice. Warto odkryć je samemu.
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Uprawa leszczyny „na zielono”
Orzech laskowy świeży, czyli w zielonych okrywach owocowych, coraz częściej pojawia się na sklepowych półkach. 
O uprawie leszczyny na wczesny zbiór rozmawiałam z dr inż. Bogumiłem Markuszewskim z Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie, który prowadząc gospodarstwo rolne łączy wiedzę teoretyczną z praktyką w zakresie 
agrotechniki, odmianoznawstwa i przechowalnictwa.

inż. Maja Jurczak 
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Maja Jurczak: Jakie były początki Pana 
sadu leszczynowego?
Bogumił Markuszewski: Zanim powstał 
pomysł produkcji orzecha laskowego na 
wczesny zbiór założyłem sad doświad-
czalny leszczyny, w którym po wstęp-
nych obserwacjach udało się wytypować 
odmiany najbardziej przydatne do pro-
dukcji orzechów laskowych „na zielo-
no”. Produkcją orzechów laskowych zaj-
muję się od 2007 roku. W tym roku pla-
nuję zwiększenie nasadzeń leszczyny i 
założenie sadu orzecha włoskiego z my-
ślą doboru odmian do produkcji orze-
chów świeżych w warunkach północno-
-wschodniej Polski. Moje gospodarstwo 
rolne położone jest w miejscowości Tu-
szewo koło Lubawy i zajmuje ok. 17 ha. 
W gospodarstwie oprócz leszczyny upra-
wia się ziemniaki i zboża, a od 4 lat pro-
wadzona jest szkółka leszczyny.

M.J.: Czy na przestrzeni lat zauważył 
Pan wzrost zainteresowania tym gatun-
kiem?
B.M.: Tak, szczególnie w ostatnich latach 
wzrosło zainteresowanie leszczyną w for-
mie świeżych orzechów laskowych, któ-
re zrywa się ręcznie z drzew przed wy-
padnięciem z okrywy owocowej. Jest to 
bardziej opłacalna produkcja w porów-

naniu do orzechów zbieranych w pełnej 
dojrzałości zbiorczej, ale jak każda pro-
dukcja owoców ma swoje wady i zalety. 
W uprawie tej formy orzechów uzyskuje 
się też wyższą masę plonu handlowego, 
nawet o 40%. Zaletą zakładania planta-
cji leszczyny jest łatwość jej rozmnażania 
i stosunkowo niższe ceny drzewek w po-
równaniu do innych gatunków sadowni-
czych. Ochrona również nie przysparza 
większych trudności, chociaż do zwalcza-
nia najgroźniejszych chorób grzybowych 
i bakteryjnych obecnie zarejestrowanych 
jest niewiele środków chemicznych. 

M.J.: Jakie odmiany najbardziej nadają 
się do uprawy na orzech świeży?
B.M.: Do założenia sadu leszczynowego 
z produkcją na świeży orzech powinno 
wybierać się przede wszystkim odmiany 
wielkoowocowe, których zielone okrywy 
owocowe są krótsze lub podobnej długo-
ści do orzecha i zarazem łatwo oddzielają 
się od okrywy owocowej. Takimi odmia-
nami są np.: „Kataloński" (wrażliwy na 
zmiany temperatury między dniem a no-
cą w stanie bezlistnym), „Barceloński’, 
„Halle”, „Webba Cenny”, „Trapezund-
ski”. Zwróćmy też uwagę na odporność 
na choroby grzybowe i bakteryjne. Cen-
ne są odmiany wczesne („Mogulnus”), 
z których orzechy zrywa się już na po-
czątku lipca i przez to uzyskuje wyższe 
ceny sprzedaży. Dla smakoszy świeżych 
orzechów laskowych smak jest głównym 
kryterium jakości. Pod tym względem 
polecane są „Webbba Cenny” i „Cosford” 
które mają długie okrywy owocowe, ale 
smakiem wygrywają z innymi odmiana-
mi. Pamiętajmy, że na wartość odżywczą 
orzechów wpływa nie tylko odmiana, ale 
także sposób prowadzenia uprawy, wła-
ściwie wybrane stanowisko oraz zabiegi 
agrotechniczne. 

M.J.: Jak uzyskać wysoki i dobrej ja-
kości plon?
B.M.: Na uzyskanie wysokiej jakości 
świeżych orzechów istotny wpływ ma 
sposób formowania i cięcia drzew. Bar-
dzo duże i zdrowe owoce uzyskuje się 

z drzew prowadzonych w formie pien-
nej, o koronie wrzecionowej. Wysokość 
drzew do 3 m umożliwia sprawne zry-
wanie owoców (ręcznie). W międzyrzę-
dziach można stosować murawę a w rzę-
dach rosnących drzew ściółki organicz-
ne lub nieorganiczne jako alternatywa 
dla ugoru herbicydowego. Należy jed-
nak pamiętać, że czarna tkanina polipro-
pylenowa przyspiesza rozpoczęcie we-
getacji drzew, co powoduje pękanie pni. 
Zabiegi pielęgnacyjne to przede wszyst-
kim zwalczanie szkodników, głównie 
słonkowca orzechowego powodującego 
„dziurawienie” orzechów oraz mszyc, 
które przy dużej liczebności przyczynia-
ją się do powstawanie grzybów spadzio-
wych na okrywach owocowych, co ob-
niża ich jakość wizualną. Przy założe-
niu, że zerwane owoce będą dłużej prze-
chowywane należy przed zbiorem sto-
sować profilaktyczne opryski preparata-
mi na bazie składników, które wzmoc-
nią zieloną okrywę owocową i zabez-
pieczą przed chorobami fizjologicznymi 
i grzybowymi. 

M.J.: Jak wygląda zbiór owoców?
B.M.: Zbiory zaczynają się już na 2-4 ty-
godnie przed osiągnięciem pełnej dojrza-
łości. W zależności od odmiany i regio-
nu Polski jest to połowa lipca – począ-
tek września. Orzechy są w fazie, kie-
dy okrywa owocowa jest wciąż zielona, 
a orzech pod naciskiem palca odrywa się 
u nasady okrywy owocowej od tarczki. 
Za optymalnym terminem zbioru orze-
chów przemawiają też walory smakowe, 

Drzewo niskopienne leszczyny w formie 
wrzeciona

Świeży orzech laskowy odmiany Kataloński
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Renowacja trwałych użytków zielonych
po szkodach wyrządzonych przez dziki
Dziki jesienią ale szczególnie wiosną robią duże szkody w trwałych użytkach zielonych w poszukiwaniu źródła białka 
w postaci ślimaków, robaków czy pędraków. Dziki potrafią tak zniszczyć darń, że konieczna jest renowacja łąk.

Anetta Jasińska 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Działdowo

które w dużym stopniu muszą posiadać 
już typowy smak charakterystyczny dla 
orzecha laskowego. Świeżo zebrane owo-
ce przeznacza się do bezpośredniej sprze-
daży lub krótkotrwałego przechowywa-
nia. Orzechy w tej formie nie nadają się 
do dłuższego przechowywania i susze-
nia. Wadą produkcji świeżych orzechów 
laskowych w okrywie owocowej są wyż-
sze koszty ich zbioru, gdyż musi on być 
wykonywany ręcznie, a w przypadku 
przeznaczenia ich do przechowywania 

są wyższe koszty związane z utrzyma-
niem warunków chłodzenia.

M.J.: Czy możemy mówić, że taka upra-
wa jest perspektywiczna?
B.M.: Produkując leszczynę na świeży 
orzech, nie tylko uzyskujemy wyższy plon 
ale również wydłużamy czas jego spoży-
wania w ciągu roku. Konsumenci poszu-
kują produktów, które korzystnie wpłyną 
na ich stan zdrowia, a 100 gram orzechów 
pokrywa 4 dniowe zapotrzebowanie na 

witaminę E. Dostarczane na rynek świe-
że orzechy mają wyższą zawartość poli-
fenoli, niektórych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych i makroelementów. Uprawa 
orzecha laskowego na wczesny zbiór jest 
niewątpliwie perspektywą dla drobnoto-
warowych gospodarstw rolnych oraz sa-
downiczych, w których może wzbogacić 
różnorodność produkcji owoców.
M.J.: Dziękuję za rozmowę.

Fot: B. Markuszewski

Na początku trzeba sprawdzić czy są 
to uszkodzenia miejscowe, czy obejmu-
ją większą powierzchnię oraz jak mocno 
i głęboko dziki zniszczyły łąkę. W przy-
padku punktowych zniszczeń można 
ręcznie ułożyć zniszczoną darń w po-
przednie miejsce. W tym celu można 
użyć grabie lub szpadel. Jest to najtań-
szy sposób ale i najbardziej czasochłon-
ny. Natomiast, gdy uszkodzenia są głę-
bokie i obejmują duży obszar łąki, wów-
czas nie pozostanie nic innego jak całko-
wita renowacja. Odnowienie łąk można 
przeprowadzić następującymi metodami: 
podsiewu lub pełnej uprawy. W przy-
padku łąk torfowych zalecana jest jed-
nak bezorkowa metoda renowacji użyt-
ku zielonego ze względu na zachodzące 
procesy silnej mineralizacji przy pełnej 
uprawie co może doprowadzić do trwa-
łej degradacji użytku.

Najbardziej popularną metodą reno-
wacji jest podsiew. Jest ona o 50-60% 
tańsza od orki i ponownego wysiewu 
nowej mieszanki a ponadto plony z łąk 
można zbierać już w roku wykonania 
zabiegu. Najlepszym wiosennym ter-
minem podsiewu w siedliskach posusz-
nych jest pierwsza dekada kwietnia, na 
glebach torfowo-murszowych – dru-
ga połowa kwietnia, na glebach pod-
mokłych – pierwsza dekada maja nato-
miast terminem letniego podsiewu na 
glebach organicznych jest druga poło-
wa sierpnia, a na mineralnych do poło-

wy września. Przed planowanym pod-
siewem należy trawę możliwie nisko 
skosić w celu ograniczenia jej konku-
rencyjności oraz wyrównać powierzch-
nię. Nierówności oraz darń zniwelować 
można przy użyciu ciężkiej brony lub 
glebogryzarki. Brony stosuje wielokrot-
nie wzdłuż, na skos lub w poprzek łąki. 
Glebogryzarka natomiast niszczy i roz-
drabnia darń, mieszając jej pozostałości 
z glebą. Na glebach mineralnych na-
leży je stosować, co najmniej dwa ra-
zy na różnych głębokościach (pierw-
szy na ok. 7 cm, drugi ok. 10 cm) na-
tomiast na glebach organicznych wy-
starczy raz. W przypadku słabo wy-
równanej powierzchni należy zastoso-
wać włókę oraz dwukrotne wałowanie. 
Wszystkie zabiegi na glebach organicz-
nych należy wykonać jak najszybciej po 
sobie, nie dopuszczając do przesuszenia 
ich wierzchniej warstwy oraz należy 
ugnieść ciężkim wałem łąkowym przed 
siewem nasion oraz po nim.

Kolejnym krokiem jest siew nasion, 
który można wykonać ręcznie lub z wy-
korzystaniem siewników zbożowych 
a na końcu użyć wału w celu dociśnięcia 
nasion do podłoża i uzyskania lepszego 
podsiąku wody do górnej warstwy gle-
by. Nowoczesnym sposobem podsiewu 
jest podsiew bezpośredni. Do tego celu 
wykorzystuje się specjalistyczne siewni-
ki za pomocą, których nasiona wprowa-
dza się bezpośrednio do gleby. Wyróżnia 

się dwa główne ich typy: agregaty rota-
cyjne pasmowo gryzujące oraz szczeli-
nowe – nacinające darń. Podsiew bezpo-
średni zajmuje mniej czasu oraz koszty 
są mniejsze w porównaniu z podsiewem 
tradycyjnym. 

W przypadku, gdy dziki bardzo 
mocno zniszczą łąkę i będzie ją ciężko 
wyrównać najlepszym rozwiązaniem 
będzie wykorzystanie metody pełnej 
uprawy. Metodę tą stosuje się na łą-
kach, gdy występuje dużo nierówności, 
kęp i kretowisk oraz gdy w runi braku-
je wartościowych gatunków traw i ro-
ślin motylkowych. Niezbędne jest uży-
cie pługa łąkowego o odkładnicy śru-
bowej, aby odwrócić skiby o 180 stopni. 
Stosuje się różne głębokości orki, w za-
leżności od rodzaju gleby i warunków 
terenowych. Orki płytkie przydatne są 
głównie na glebach mineralnych. Orki 
na glebach mineralnych przeprowadza 
się jesienią, a na organicznych wiosną. 
Po orce stosuje się zabiegi uzupełniają-
ce (talerzowanie, bronowanie oraz wało-
wanie), często połączone z nawożeniem, 
mające przygotować glebę do wysiewu. 
Po wysianiu nasion zastosować trzeba 
jeszcze wał łąkowy.

Źródła:
- Instytut Technologiczno-Przyrodniczy,
- Zakład Użytków Zielonych – Jerzy Barsz-
czewski, Halina Jankowksa-Huflejt, Michał 
Mendra.
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Grypa ptaków ciągle bardzo groźna
W 2014 roku Polska stała się największym producentem mięsa drobiowego w UE, a w kolejnych dwóch latach umocniła 
swoją pozycję na tym rynku. W województwie warmińsko-mazurskim produkcja drobiarska jest też bardzo duża 

Joanna Kwiatkowska
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nowe Miasto Lubawskie

Z początkiem bieżącego roku, do 13 stycznia zidentyfiko-
wano w Polsce 11 nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy pta-
ków, wywołanej przez wirus H5N8, zlokalizowanych na fer-
mach drobiu w województwie lubelskim, wielkopolskim i za-
chodniopomorskim. 

Niestety ognisko grypy ptaków wykryto i potwierdzono 26 
stycznia 2020 roku w województwie warmińsko-mazurskim: 
na fermie indyków rzeźnych, w którym utrzymywanych było 
ponad 23 tys. szt. ptaków. Ferma znajduje się w miejscowości 
Rąbity, w gminie Zalewo, w powiecie iławskim.

Rolnicy – producenci drobiu pilnie muszą realizować dzia-
łania prowadzące do ochrony swoich stad przed tą wysoce zja-
dliwą (szczególnie dla drobiu utrzymywanego w warunkach 
fermowych) chorobą.

Możliwości ułatwiające przedostawanie się na fermę
różnego rodzaju patogenów:

 Niewłaściwa lokalizacja fermy,
 Zła izolacja fermy od otoczenia,
 Niewłaściwe zachowania pracowników fermy i osób wizy-

tujących,
 Zły stan budynków i wyposażenia fermy,
 Niewłaściwa eksploatacja środków transportu,
 Możliwość wejścia zwierząt domowych i dzikich na fermę,
 Niewłaściwe postępowanie ze ściółką, paszą, wodą, jajami, 

pisklętami i drobiem dorosłym.

|Nie ma bezpiecznej lokalizacji ferm drobiu, ponieważ droga 
aerogenna przenoszenia drobnoustrojów jest znaczna.

 Odległość między fermami drobiu: 1,5 do 3 km;
 Z dala od zbiorników wodnych, odwiedzanych przez dzi-

kie ptaki;
 Bezpieczna odległość od rzeźni drobiu, wysypisk śmieci, czy 

zakładów utylizacyjnych;

 Z daleka od dróg publicznych (minimum 50 do 100 m) i za-
kładów przemysłowych, emitujących szkodliwe pyły i kurz, 
mogące niekorzystnie oddziaływać na ptaki oraz od źródeł 
hałasu;

 Ptaki przyjmowane do odchowu i tuczu winny pochodzić 
od jednego zakładu wylęgu drobiu, będącego pod nadzorem 
służb weterynaryjnych, wylężone w jednym okresie i pocho-
dzące od stad reprodukcyjnych o zbliżonym statusie immu-
nologicznym.

 Powszechna musi być zasada: ferma pusta – ferma peł-
na (bez możliwości wprowadzania do obiektu, w którym 
przebywają już ptaki nowej grupy ptaków o odmiennym 
wieku).

 Gospodarstwa zajmujące się produkcją mięsa drobiowe-
go, przeznaczonego do spożycia przez ludzi muszą być 
zarejestrowane przez właściwy organ inspekcji wetery-
naryjnej.

Lokalizacja i urządzenie fermy drobiu

 Na wydzielonym i odizolowanym terenie z możliwością kon-
trolowania wejść i wyjść.

 W bezpośrednim otoczeniu budynków z ptakami oraz bu-
dynków zaplecza fermy: magazyny pasz, magazyny ścio-
łów etc. Utrzymujemy bezwzględnie porządek, bez zanie-
czyszczeń odpadów i pozostałości po działalności rolniczej 
i innej, które mogą być schronieniem dla dzikiej fauny, a ta 
z kolei źródłem patogennych organizmów.

 Do budynku produkcyjnego należy wchodzić w odzieży 
ochronnej, ponadto liczbę osób odwiedzających winno się 
ograniczyć do niezbędnego minimum i równocześnie pro-
wadzić ewidencję osób przebywających na fermie.

 Należy unikać pozostawiania odstępów przy kominach wen-
tylacyjnych czy kalenicach i w dachu, które umożliwiałyby 
wstęp i zakładanie gniazd dzikim ptakom, które zaliczane 
są do potencjalnych nośników chorób.

 Uniemożliwianie wstępu insektom, gryzoniom i większym 
dzikim zwierzętom powinny zapewniać systemy ochro-
ny w takich miejscach jak: okna, wloty i wyloty powietrza, 
zbiorniki oraz rury do dystrybucji paszy i wody.

 Niezbędnymi zabiegami decydującymi o bezpieczeństwie 
biologicznym fermy są czyszczenie i dezynfekcja wykony-
wane po każdej fazie produkcji oraz przed wprowadzeniem 
nowych ptaków do obiektu, a ponadto dezynsekcja i dera-
tyzacja.

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń dla drobiu

 Okres pomiędzy wyprowadzeniem poprzedniego stada 
i wprowadzeniem nowego przeznaczony na czyszczenie, 
mycie i dezynfekcję obiektu winien być możliwie jak naj-
dłuższy. Zalecany czas na wykonanie tych czynności wi-
nien wynosic co najmniej 12 dni.
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Źródła: Gugała i in. 2009, Normy żywienia świń 1993, Grudniewska 1998, Normy Żywienia Świń 2014

 W programie działań należy uwzględnić:
 czyszczenie na sucho – odkurzenie, demontaż sprzętu 

i wyposażenia, ściółki z pozostałościami pasz oraz tru-
tek na gryzonie,

 mycie (sanitacja): czysta, gorąca woda i detergenty lub lub 
preparaty powierzchniowo czynne, rozprowadzane pod 
ciśnieniem,

 dezynfekcja powierzchni całkowicie wyschniętych po 
myciu,

 bielenie ścian mlekiem wapiennym (dezynfekcja, rozja-
śnienie, estetyka),

 dezynfekcja świeżej ściółki (na 24 godziny przed zasie-
dleniem). 

Choroby zakaźne drobiu
podlegające obowiązkowi zwalczania

 Grypa ptaków (Avian influenza) wirusy: H5N1 (pierwsza 
współczesna epidemia: 2003 Kambodża, Chiny, Indonezja, 
Wietnam) lub H5N8 (pierwsza współczesna epidemia 2009 
Chiny); W 2005 roku stwierdzono, że pandemia ,,grypy hisz-
panki”, która w latach 1918-1919 na całym świecie zabiła po-
nad 50 milionów ludzi była wywołana przez wirus bardzo 
podobny do wirusa ptasiej grypy i najprawdopodobniej od 
niego pochodził;

 Rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease – ND) para-
myksowirusy;

 Salmonelloza (Salmonella tiphimurium) bakteria;
            (Salmonella enteritidis) bakteria;

|Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związa-
nych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
 Zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez czło-

wieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 Zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w któ-

rym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz 
ptaków łownych.

 Nakaz utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego 
kontakt z dzikimi ptakami;

 Nakaz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii 
miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, 
z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomiesz-
czeniach mieszkalnych;

 Nakaz utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego 
dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzi-
kie ptaki;

 Nakaz przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabez-
pieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich od-
chodami;

 Nakaz karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymy-
wanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę 
przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami (min. 
ogrodzenie budynków, w których utrzymywany jest drób, 
a za płotem urządzenie szer. 1 m, stale wykoszonej strefy 
zwalczania gryzoni); 

 Nakaz wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami 
i wyjściami z budynków inwentarskich, w których utrzy-
mywany jest drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenia 
wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w któ-
rych drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym;

 Nakaz stosowania przez osoby wchodzące do budynków 
inwentarskich, w których utrzymywany jest drób, odzie-
ży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do 
użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, 
w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiego-
wym;

 Nakaz stosowania przez osoby wykonujące czynności zwią-
zane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie 
rąk przed wejściem do budynków inwentarskich;

 Nakaz oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używa-
nych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem;

 Nakaz powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostat-
nich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, 
od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu;

 Nakaz dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu 
wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szcze-
gólności informacje na temat liczby padłych ptaków, spad-
ku pobierania paszy lub nieśności.

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryj-
nej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu me-
dycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących 
objawów klinicznych:
 zwiększonej śmiertelności,
 znaczącego spadku pobierania paszy i wody,
 objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, para-

liż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, 
 duszności,
 sinicy i wybroczyn,
 biegunki,
 nagłego spadku nieśności.

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają or-
ganowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmioto-
wi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej 
przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Źródła: 
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwiet-
nia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystą-
pieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Dz. U. z dnia 5 kwietnia 
2017 r. poz. 722.

- Zasady bioasekuracji – grypa ptaków. Krajowa Rada Drobiarstwa 
– Izba Gospodarcza.

- Opracowanie własne.
- Fot. Joanna Kwiatkowska
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Od wielu lat obowiązuje zakaz stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu (ASW). Czynione są poszukiwania innych 
dodatków paszowych, które przyczyniać się będą do uzyskania poprawnych efektów produkcyjnych przy jednoczesnym 
bezpieczeństwie produkowanej żywności. Spośród bezpiecznych dodatków paszowych najczęściej wymienia się pre- 
i probiotyki, synbiotyki, kwasy organiczne i ich sole, enzymy paszowe i zioła.

mgr inż. Edward Lesiak 
Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Bartoszyce

Dodatki paszowe
w żywieniu zwierząt gospodarskich

Dodatki paszowe to substancje, które 
stanowią uzupełnienie podstawowych 
składników pokarmowych, związków 
mineralnych oraz witamin. Stosuje się je 
również w celu poprawy smaku, zapa-
chu, walorów dietetycznych, konsystencji 
oraz wydłużenia okresu trwałości. 

PROBIOTYKI – produkty zawiera-
jące żywe i/lub martwe mikroorgani-
zmy, które przyczyniają się do stabili-
zacji równowagi populacji mikroorgani-
zmów jak też i aktywności enzymatycz-
nej w przewodzie pokarmowym przez 
co wywierają dodatni wpływ na wzrost 
i rozwój zwierząt. Spośród ważniejszych 
drobnoustrojów stosowanych w żywie-
niu zwierząt można wyróżnić: bakterie 
kwasu mlekowego (Lactobacillus spp, Leu-
conostoc spp, Streptococcus spp), drożdże 
i pleśnie (Saccharomyces spp, Aspergillus 
oryzae), bakterie tworzące endospory (Ba-
cillus spp, Clostridium butyricum). Probio-
tyki stosuje się u różnych grup zwierząt 
gospodarskich i w różnym wieku. W ży-
wieniu przeżuwaczy stosuje się probio-
tyki zarówno u zwierząt młodych prze-
znaczonych na opas a także u dorosłych 
opasów i krów mlecznych. W żywieniu 
młodych przeżuwaczy dodatek bakterii 
probiotycznych powoduje szybszy roz-
wój przedżołądków, obniżenie występo-
wania stanów zapalnych jelit, zwiększe-
nie przyrostów masy ciała oraz zwięk-
szenie odporności na stres. U bydła do-
rosłego probiotyki przyczyniają się do po-
prawy mleczności, stabilizacji równowa-
gi mikrobiologicznej w żwaczu oraz lep-
szego wykorzystania składników paszy.

Stosowanie preparatów probiotycz-
nych jest najbardziej rozpowszechnio-
ne w żywieniu trzody chlewnej. Poda-
wanie probiotyków należy rozpocząć 
jak najwcześniej nawet w 1 lub 2 dniu 
życia. Probiotyki mogą być stosowa-
ne u wszystkich grup wiekowych, jed-
nak najbardziej zalecane są u osobni-
ków młodych i w chowie wielkostad-

nym. Do innych korzystnych oddziały-
wań bakterii probiotycznych u świń za-
licza się: wytwarzanie własnych enzy-
mów poprawiających strawność paszy, 
zwłaszcza włókna pokarmowego, zwięk-
szanie aktywności niektórych enzymów 
jelitowych (laktozy, sacharozy), redukcję 
toksycznych amin biogennych oraz po-
ziomu amoniaku w przewodzie pokar-
mowym i we krwi.

PREBIOTYKI – substancje nie ule-
gające trawieniu i wchłanianiu w prze-
wodzie pokarmowym. Stymulują selek-
tywny wzrost lub aktywność korzyst-
nej mikroflory bakteryjnej jelit, a przez 
to pozytywnie wpływają na zdrowie 
zwierząt. Do substancji probiotycznych 
możemy zaliczyć: agarooligosachary-
dy (AOS), fruktooligosacharydy (FOS), 
mannanooligosacharydy (MOS), galak-
tooligosacharydy (GOS). Zastosowanie 
oligosacharydów jako dodatku w ży-
wieniu zwierząt szczególnie młodych 
wpływa na zwiększenie zdrowotności 
m.in. zmniejszenie biegunek i upad-
ków, zwiększenie tempa wzrostu. Naj-
bardziej znanym i najpowszechniej wy-
korzystanym jest preparat Bio-MOS (za-
wierający mannanooligosacharydy) ha-
muje u brojlerów rozwój i namnażanie 
się bakterii Salmonella typhimurium. Na-

tomiast zastosowanie Bio-MOS do pre-
paratu mlekozastępczego u cieląt da-
ło podobne działanie jak zastosowanie 
antybiotyku. 

SYNBIOTYKI – preparaty powstające 
z połączenia pre- i probiotyków, które po-
żytecznie działają na żywiciela poprzez 
zwiększenie przeżywalności i osadzanie 
żywych mikrobiologicznych pokarmo-
wych dodatków w przewodzie pokar-
mowym, poprzez selektywne pobudza-
nie wzrostu i metabolizmu korzystnych 
dla zdrowia bakterii. Ich wspólne działa-
nie na organizm zwierzęcia jest znacznie 
efektywniejsze niż w przypadku stoso-
wania probiotyku lub prebiotyku osobno.

KWASY ORGANICZNE – są głów-
nie krótkołańcuchowe kwasy organicz-
ne (kwas mlekowy, mrówkowy, propio-
nowy) bądź ich sole, podawane w posta-
ci mieszanin lub pojedynczo. Ich rola po-
lega na ograniczaniu rozwoju niekorzyst-
nej mikroflory bakteryjnej lub grzybów 
w surowcach paszowych, które są prze-
chowywane w złych warunkach. Poza 
tym preparaty zawierające konserwan-
ty mają wpływ na procesy zachodzące 
w organizmie, które zwiększają przyswa-
jalność składników pokarmowych, ha-
mują rozwój bakterii patogennych (E. coli, 
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Salmonella) oraz wpływają pozytywnie 
na gospodarkę mineralną. Dodatek za-
kwaszaczy zwiększa przyrosty masy cia-
ła, pobranie i wykorzystanie paszy oraz 
efektywność produkcji – większe odkła-
danie białka z tendencją do mniejszego 
otłuszczenia.

ENZYMY PASZOWE – substancje 
egzogenne, dostarczane organizmowi 
z zewnątrz lub wytwarzane przez mi-
kroflorę (substancje endogenne), która 
zasiedla przewód pokarmowy. Enzy-
my paszowe produkowane są poprzez 
fermentację przez mikroorganizmy tj. 
grzyby, pleśnie i bakterie: Penicillium 
ssp., Aspergillus ssp., Bacillus ssp. Najczę-
ściej wykorzystywane są w produkcji 
trzody chlewnej i drobiu do trawienia 
włókna pokarmowego, tanin, fitynia-
nów, i substancji antyodżywczych. Po-
dawanie enzymów zmniejsza ilość od-
chodów, wydalanego azotu i fosforu, 
poprawiając zdrowotność i zmniejsza-
jąc śmiertelność zwierząt, a także zwięk-
sza przyrosty dzienne zwierząt i wyko-
rzystanie przez nich paszy. W żywie-
niu przeżuwaczy enzymy powinny być 
dodawane przy skarmianiu pasz tre-
ściwych, gdzie pomocne są w syntezie 
białka i rozkładzie włókna. 

FITOBIOTYKI – zioła ekstrakty zio-
łowe oraz przyprawy stosowane w pro-
filaktyce i leczeniu zwierząt. Są bogate 
w substancje biologicznie czynne wspo-
magające metabolizm zwierząt. Wyka-
zują również działanie anaboliczne, 
zmniejszają podatność na stres, wzmac-
niają system immunologiczny i niwelu-
ją negatywny wpływ substancji anty-
żywieniowych.

Podsumowanie

Dodatki paszowe wpływają na lep-
sze wykorzystanie paszy, większe przy-
rosty masy ciała oraz pozytywnie wpły-
wają na odporność i wydajność produk-
cyjną. Ważne staje się również przy obec-
nej intensyfikacji produkcji zwierzęcej, 
aby stworzyć warunki do maksymalne-
go wykorzystania składników pokarmo-
wych paszy przez zwierzęta przy jak naj-
mniejszej stracie energii na kg produktu 
końcowego.

Odpowiedni dobór naturalnych pasz 
i dodatków dzięki zawartym w nich 
składnikom odżywczym i substancjom 
czynnym ma również stymulować do 
wydajniejszej produkcji zachowując peł-
ne walory i bezpieczeństwo żywienia 
oraz produkowanej żywności. 

Źródła:
- Dodatki paszowe w żywieniu zwierząt – 
Wioletta Semeniuk, Renata Klebaniuk, Eu-
geniusz R. Grela

- Dodatki paszowe w żywieniu bydła – Pa-
trycja Wróblewska

- Dowiedz się, jakie są rola i znaczenie dodat-
ków paszowych w żywieniu zwierząt – Eli-
za Gaweł

- Wpływ probiotyków na przewód pokarmo-
wy młodych świń – Adam Mirowski, An-
na Didkowska

- Probiotyki w żywieniu prosiąt – Andrzej Ja-
nik i in.

- Możliwości przeciwdziałania ujemnym 
skutkom zakazu stosowania antybiotyko-
wych stymulatorów wzrostu u świń – Ma-
rian Truszczyński, Zygmunt Pejsak.

POLSKIE TOWARZYSTWO ZOOTECHNICZNE
im. Michała Oczapowskiego

KOŁO W OLSZTYNIE
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 5

Olsztyńskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego zaprasza na:

LXXXV Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie

który odbędzie się w dniach 16-18 września 2020 r.

Zjazd połączony jest z Jubileuszem 70-lecia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie. Hasło LXXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Perspektywy i zagrożenia 
w hodowli i użytkowaniu zwierząt”. Współorganizatorem LXXXV Zjazdu PTZ jest Wydział Bioinżynierii Zwierząt 
UWM w Olsztynie oraz European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA).

Celem LXXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie jest dyskusja i wymia-
na poglądów pomiędzy naukowcami z wiodących ośrodków naukowych w Polsce, a także z zagranicy oraz z prak-
tykami w zakresie szeroko rozumianej zootechniki, ochrony środowiska w rolnictwie oraz ochrony zasobów natu-
ralnych w kontekście perspektyw i zagrożeń w hodowli i użytkowaniu zwierząt oraz rozmowa o wyzwaniach, jakie 
stoją przed produkcją zwierzęcą w Polsce najbliższych latach

Szczegółowe informacje dotyczące LXXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie znaj-
dziecie Państwo na stronie: http://zjazdptz2020.uwm.edu.pl/.
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Relacja z wizyty w gospodarstwie państwa Hanny i Piotra Groszkowskich z Elgnowa specjalizującym się w produkcji 
trzody chlewnej oraz przepiórek na jaja konsumpcyjne i tuszki. Od początków mojej pracy jako doradca zapamiętałam 
małżeństwo państwa Groszkowskich, jako zawsze otwarte na świat, nowe wyzwania, doświadczenia i ludzi. Pomimo 
licznych obowiązków w gospodarstwie jak i wychowywaniu dzieci byli częstymi uczestnikami szkoleń i konferencji 
o tematyce branżowej.

mgr inż. Jolanta Bączek-Ostrowska 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ostróda

Hodowla przepiórek
jako innowacyjne źródło dochodów

W 2008 roku pani Hanna dała się namówić na uczestnictwo 
w kursie komputerowym organizowanym przez Warmińsko-
-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Kiedy dzieci poszły 
do szkoły, razem z nimi rozwijała nabyte umiejętności i oswa-
jała się z internetem. Pan Piotr, jako człowiek czynu zawsze ma 
zajęcie w gospodarstwie, ale mimo to i on również dał się obła-
skawić internetowi. Nabyte umiejętności okazały się niezbędne 
w kolejnych latach prowadzenia gospodarstwa.

Jolanta Bączek-Ostrowska: W roku 2018 posiadaliście pań-
stwo około 45 ha użytków rolnych i prowadziliście hodowlę 
trzody w cyklu zamkniętym w ilości 25 macior i sprzedaż 350 
szt. tuczników rocznie. Mieliście więc w miarę ugruntowa-
ną pozycję na rynku lokalnym. Prowadzenie gospodarstwa 
oraz wychowanie trójki dzieci dostarczało pracy aż nadto, 
co więc skłoniło was do poszukiwania nowych wyzwań?
P.G.: Prowadzona produkcja faktycznie dostarczała ogromu 
pracy, ale jednocześnie ze względu na ciągłą niestabilność ryn-
ku trzody chlewnej, nie zapewniała stabilizacji i nie pozwala-
ła optymistycznie patrzeć w przyszłość. Wahania cenowe mo-
że byłyby mniej odczuwalne przy większej skali produkcji, 
ale aby ją rozwinąć potrzebne byłyby duże nakłady finanso-
we. Wprawdzie dzięki postawieniu silosów na zboże zwolni-
ła się powierzchnia w jednym z posiadanych budynków, jed-
nak przystosowanie go do produkcji trzody wymagało kosz-
townych przeróbek niegwarantujących znaczącego zwiększenia 
skali produkcji. Wyjściem byłoby postawienie nowej chlewni, 
ale tu na przeszkodzie ponownie stanęły koszty i niepewność 
odnośnie zwrotu poniesionych nakładów. Z tego też względu 

postanowiliśmy spróbować swoich sił w produkcji przepiórek 
na jaja i tuszki. Posiadane zaplecze było wystarczające, aby za-
pewnić dobrostan dla tak małych ptaszków a i koszty wdroże-
nia produkcji na początku nie były zbyt wygórowane.

J.B.O.: Rozumiem, że szukaliście państwo alternatywnych 
źródeł dochodu, trzeba jednak przyznać, że wybrana przez 
was produkcja należy do niszowych w naszym regionie i nie 
tylko, ciężko też znaleźć wzorce, na których można by się było 
oprzeć. Nie prościej było nastawić się na produkcję np. broj-
lerów kurzych, indyczych, gęsich bądź kur na jaja?
P.G.: Na naszą decyzję wpłynęła trochę ciekawość. Parę lat te-
mu do naszej miejscowości z okolic Warszawy sprowadzili się 
nowi gospodarze. Ponieważ to między innymi od nas zakupili 
niewielką działkę wraz z zabudowaniami, utrzymywałem z ni-
mi dość częste kontakty. Oni też prowadzili hodowlę przepió-
rek niestety z różnym skutkiem. I niestety, tak szybko jak uru-
chomili działalność, tak też szybko ją zakończyli. Ziarenko zo-
stało jednak zasiane i postanowiłem spróbować swoich sił w tej 
niszowej produkcji. Na początek przejęliśmy od naszych sąsia-
dów część sprzętu potrzebnego do obsługi zwierząt oraz zaku-
piliśmy około 1200 zarodowych jaj do inkubacji.

J.B.O.: Ciekawość ciekawością, jednak jak sam pan powie-
dział wyniki osiągane przez poprzedników nie były zadowa-
lające. Skąd więc czerpaliście państwo informacje niezbędne 
do prowadzenia nowej dla was gałęzi produkcji?
Hanna Groszkowska: Pomocny okazał się internet. Dowiedzie-
liśmy się jakie są potrzeby bytowe i odnośnie do dobrostanu 
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przepiórek. Odpowiedzialność za przystosowania budynków 
i sprzętu dla ptaszków mąż wziął na siebie. Co się dało zreali-
zować a miało to wpływ na poprawę dobrostanu ptaków, wy-
kowane zostało własnym sumptem. Niestety, asortyment wy-
posażenia dla tego typu hodowli jest na naszym rynku ubogi 
a nie chcieliśmy zbytnio generować kosztów. Z internetu rów-
nież dowiedzieliśmy się, gdzie należy zgłosić naszą hodowlę 
i jakie dokumenty należy wypełnić tak, by była ona legalna.

J.B.O.: Pamiętam naszą rozmowę z 2017 roku, kiedy rozma-
wialiśmy o planach wprowadzenia hodowli do waszego go-
spodarstwa i o głównym problemie, jakim było znalezienie 
odpowiednio dużych i stałych rynków zbytu. 
P.G.: Również pamiętam tę rozmowę i faktycznie zdobycie ryn-
ku zbytu było decydującym czynnikiem mającym wpływ na 
opłacalność planowanej produkcji. Skala naszej produkcji nie 

była zachęcająca dla nielicznych odbiorców hurtowych, którzy 
byli na rynku. Natomiast odbiorcy indywidualni z naszego re-
jonu nie mieli nawyku żywieniowego skierowanego na tuszki 
i jaja przepiórcze. Okoliczne hotele, restauracje i sklepiki rów-
nież nie zapewniały równomiernego odbioru towaru. W tym 
czasie na zmianę z żoną rozwoziliśmy samochodem nasz to-
war nawet do małych odbiorców, dbając o jego świeżość i cią-
głość produkcji.

J.B.O.: Było to, więc dla was nie lada wyzwanie organizacyj-
no-logistyczne. Jak rozwiązaliście ten problem?
H.G.: Tu z pomocą również przyszedł internet. Aby zapew-
nić stałą obsadę zwierząt potrzebowaliśmy zapłodnionych jaj 
do inkubatora. Przez internet nawiązaliśmy kontakt z hodow-
cą z okolic Ostrołęki. Podczas rozmowy okazało się, że jest on 
również hurtowym dostawcą jaj konsumpcyjnych i dzięki je-
go uprzejmości dostaliśmy namiary na pewne źródło odbioru 
jaj. Przez te parę lat wzrosła świadomość konsumencka społe-
czeństwa, wzrosło zapotrzebowanie na tuszki i jaja przepiór-
cze, rozwinął się również rynek zbytu na powyższe produkty. 
Dzięki temu, że od początku sprzedawaliśmy nasze produk-
ty odpowiednio oznakowane z naszymi danymi, powoli zgła-
szają się do nas również inni odbiorcy chętni do podpisania 
umów na odbiór jaj.

J.B.O.: W roku 2018 zaczynaliście produkcję od 650 kurek nie-
śnych oraz około 450 kogutków rzeźnych rocznie. Obecna 
skala produkcji wynosi 2650 szt. kurek i około 1200 kogut-
ków na tuszki. Czy dalej planujecie jej rozwój a może planu-
jecie całkowite przestawienie produkcji tylko na przepiórki?
P.G.: Wszystko zależy od tego, jak dalej będzie rozwijać się pro-
dukcja trzody i czy ze względu na ASF nie będziemy zmusze-
ni do wygaszenia tej produkcji. Aby utrzymać się z samych 
przepiórek skala produkcji powinna wynosić około 5000 szt. 
kurek nieśnych jako główny kierunek produkcji i sprzedaż tu-
szek kogutków – jako produkcja poboczna. Do takiej ilości dą-
żymy. Jednak jeżeli będzie to możliwe, będziemy prowadzić 
również produkcję trzody chlewnej.

J.B.O.: Dziękuję bardzo za rozmowę.
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Afrykański pomór świń (ASF) jest wirusową chorobą świń oraz dzików o przebiegu ostrym bądź przewlekłym. Pierwszy 
raz została zaobserwowana w Kenii w 1910 roku. W Europie wystąpiła po raz pierwszy w 1957 r. w Portugalii. W roku 
1960 została zaobserwowana w Hiszpanii, 1964 r. we Francji oraz w 1967 r. we Włoszech.

inż. Paulina Chlewińska 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Elbląg

Afrykański pomór świń (ASF) jest wirusową chorobą świń oraz dzików o przebiegu ostrym bądź przewlekłym. Pierwszy 

Bioasekuracja to najlepszy sposób
na walkę z afrykańskim pomorem świń

Pierwsze przypadki afrykańskiego po-
moru świń w Polsce wykryto w lutym 
2014 roku u padłych dzików. Wirus praw-
dopodobnie przedostał się do naszego 
kraju z Białorusi.

Chorobę wywołuje wirus ASFV, któ-
ry jest odporny na wysoką temperaturę, 
wędzenie czy procesy gnilne. W mrożo-
nym mięsie potrafi przetrwać 1000 dni, 
a w suszonym 300. We krwi zwierząt za-
rażonych przeżywa półtora roku, w kale 
11 miesięcy. Źródła zakażenia stanowią 
chore świnie domowe i dziki. Jednakże 
to nie one bezpośrednio przyczyniają się 
do wprowadzenia ASF na teren naszych 
gospodarstw. Wektorami dla wirusa mo-
gą być ludzie, maszyny i urządzenia bez-
pośrednio lub pośrednio wykorzystywa-
ne przy obsłudze zwierząt. Wirus może 
przedostać się także do gospodarstwa 
poprzez paszę pochodzącą np. z upraw 
z obszarów zagrożenia i objętych ogra-
niczeniami, na których występują osob-
niki zakażone. Również zwierzęta towa-
rzyszące (psy, koty), ptaki, a także gryzo-
nie mogą być przyczyną występowania 
afrykańskiego pomoru świń w stadzie. 

ASF najczęściej ma przebieg ostry. 
Pierwszym objawem jest wysoka go-
rączka. Charakterystycznymi objawami 
są: zapalenie spojówek, kaszel, biegunka, 
wymioty, pienisty wyciek z nosa, mogą 
wystąpić drgawki. W przypadku postaci 

przewlekłej, która może trwać do 15 mie-
sięcy, zwierzę jest osłabione, nie ma ape-
tytu, traci orientację i ma zaburzenia po-
ruszania się, występuje sinica skóry uszu, 
brzucha, boków i wybroczyny na skórze. 
Śmiertelność wynosi blisko 100 procent. 
Pojawienie się wirusa ASF w gospodar-
stwie wiąże się z koniecznością likwida-
cji stada w gospodarstwie i poddaniu pa-
dłych oraz uśpionych zwierząt utylizacji. 

Najskuteczniejszą metodą zapobiega-
nia afrykańskiemu pomorowi świń jest 
wprowadzenie w gospodarstwach bio-
asekuracji. To działania mające na celu 
ograniczenie przedostawania się do go-
spodarstwa wirusów, bakterii czy paso-
żytów. Za wprowadzenie i przestrzega-
nie zasad bioasekuracji w stadzie odpo-
wiada właściciel gospodarstwa.

Aby móc ochronić stado przed afry-
kańskim pomorem świń niezbędne jest 
przestrzeganie podstawowych zasad:
 Wejście do gospodarstwa jest najważ-

niejszym punktem kontroli. Należy 
ograniczyć wstęp osobom postron-
nym i zamykać drzwi i bramy wjaz-
dowe. Dodatkowo wszelkie wejścia do 
budynków inwentarskich oraz wjazd 
na teren gospodarstwa powinny być 
wyposażone w maty lub niecki z pre-
paratem biobójczym pozwalającymi 
na skuteczną dezynfekcję podeszew 
butów czy bieżników opon.

 Należy prowadzić rejestr wszystkich 
wejść osób na teren gospodarstwa 
i do pomieszczeń, w których znajdu-
ją się świnie. Ponadto jest konieczne 
prowadzenie rejestru środków trans-
portu, które przekraczają bramę go-
spodarstwa.

 Gospodarstwo, w którym świnie 
utrzymywane są w systemie otwar-
tym, powinno być zabezpieczone 
ogrodzeniem podwójnym o wysoko-
ści nie mniejszej niż 1,5 m.

 Należy tak przystosować budynki, 
aby uniemożliwić gryzoniom i innym 
zwierzętom wejście do chlewni. 

 Trzeba regularnie wykonać zabiegi de-
zynsekcji oraz posiadać dokumentację 
potwierdzającą ich przeprowadzenie. 
Zabiegi przeprowadza się co roku od 
kwietnia do listopada.

 Trzeba pilnować, aby wszystkie oso-
by, które wchodzą do budynków in-
wentarskich, przeszły przez śluzę sa-
nitarną, w której powinny pozostawić 
swoją odzież, następnie wziąć prysz-
nic i przebrać się w odzież roboczą. Je-
śli nie ma takiej konieczności, powin-
ny ograniczyć kontakt ze zwierzętami. 

 Gospodarz powinien się upewnić, że 
osoby mające kontakt z trzodą chlew-
ną w jego gospodarstwie nie prowadzą 
własnej hodowli, a także nie zajmują 
się obsługą świń w innych fermach.

 Każdy gospodarstwo powinno mieć 
pisemny plan bioasekuracji, który za-
wiera m.in. rejestr produktów biobój-
czych używanych w gospodarstwie, 
zasady czyszczenia, używania i de-
zynfekcji obuwia i odzieży ochronnej, 
rozpisany program dezynfekcji oraz 
czyszczenia sprzętu i pomieszczeń ma-
jących kontakt z trzodą chlewną.

Źródła:
- www.wodr.poznan.pl
- www.tygodnik-rolniczy.pl
- www.radiolodz.pl
- www.wetgiw.gov.pl
- pl.wikipedia.org

Bieżące Informacje nr 3 [366]    Marzec 202024

w chlewni i oborze



Bieżące Informacje nr 3 [366]    Marzec 2020 25

agrorynek



Bieżące Informacje nr 3 [366]    Marzec 202026

agrorynek



Bieżące Informacje nr 3 [366]    Marzec 2020 27

agrorynek



Bieżące Informacje nr 3 [366]    Marzec 202028

agrorynek



Bieżące Informacje nr 3 [366]    Marzec 2020 29

agrorynek



Bieżące Informacje nr 3 [366]    Marzec 202030

agrorynek



Bieżące Informacje nr 3 [366]    Marzec 2020 31

agrorynek



Bieżące Informacje nr 3 [366]    Marzec 202032

agrorynek



Dzisiejsza postać pszczół miodnych pojawiła się na ziemi ok. 30 milionów lat temu w wyniku ukształtowania się ich rela-
cji z roślinami kwiatowymi. Zapewnia ono przenoszenie lekkich ziaren pyłku z pręcików na słupki bez niszczycielskiego 
zjadania pręcików, jakie towarzyszyło procesowi zapylania roślin kwiatowych przez inne owady.

dr inż. Ryszard S. Pałach 

Pracowite jest życie pszczół miodnych

Wole pszczoły zbieraczki mieści 40 mg nektaru. Kwiat wi-
śni oferuje zapylaczom w optymalnych warunkach do 30 mg 
nektaru dziennie a całe drzewo blisko 2 kg. W przypadku ja-
błoni jeden kwiat wytwarza 2 mg nektaru dziennie. 

W korzystnych warunkach maksymalna liczba kwiatów od-
wiedzanych przez jedną zbieraczkę może wynieść nawet 3000 
(przy najmniejszej ilości nektaru w jednym kwiecie) w trakcie 
3 do 10 wylotów z ula. Każda zbieraczka jest aktywna przez 
okres od 10 do 20 dni po 10-14 dniach pracy w ulu bezpośred-
nio po wygryzieniu się z komórki. Zbieraczka pyłku jednorazo-
wo przynosi z oblatywanych roślin do swojego gniazda średnio 
około 15 mg tego produktu umieszczonego w obydwu koszycz-
kach pyłkowych na trzeciej parze nóg. Aby pozyskać w całym 
sezonie 20-30 kg pyłku robotnice odbywają 1-2 miliony lotów.

|Pszczela rodzina może wychować w ciągu jednego sezonu 
od 100 000 do 200 000 pszczół z jaj zniesionych przez za-
płodnioną matkę pszczelą.

Tylko 15% wszystkich zbieraczek może przynosić do ula 
jednocześnie nektar i pyłek. Spośród wszystkich wylatujących 
z ula robotnic 5-20% to pszczoły-zwiadowczynie, które sta-
le poszukują pokarmu na obszarze przylegającym do pasieki 
o promieniu nawet do 10 km, przy czym praca przy granicy 
tego obszaru pochłania całość energii zawartej w miodzie po-
bieranym z plastra przed wylotem z ula. Najczęściej zbieracz-
ki wykonują swoją pracę w odległości 2-4 km od ula, co istot-
nie zwiększa ich efektywność w tej pracy.

Robotnice wylatują na zbiór nektaru i pyłku dopiero przy 
temperaturze powietrza wynoszącej minimum 12°C, co po-
zwala na zaspokojenie swoich potrzeb pokarmowych trzmie-
lom czy pszczołom samotnicom, którym do wylotu z gniaz-
da wystarcza temperatura na poziomie 7°C. Wielkość zbioru 
w całym sezonie ze względu na ilość i aktywność zbieraczek 
może wynosić od 60 do 1600 kg nektaru oraz 20 do 35 kg pył-
ku. Poza pyłkiem kwiatowym oraz nektarem lub spadzią jed-
na rodzina od wiosny do jesieni zbiera i przynosi do ula śred-
nio kilkaset gramów propolisu bardzo cennego dla rodziny 
pszczelej i zdrowia człowieka.

W razie konieczności podjęcia przez rodzinę pszczelą budo-
wy plastrów robotnice uaktywniają swoje gruczoły woskowe 
znajdujące się na brzusznej stronie odwłoka pod ośmioma lu-
sterkami woskowymi i wypacają każdorazowo po osiem łuse-
czek wosku. Każda z nich wymaga zdjęcia jej przez robotnicę 
z lusterka tylnymi kończynami i przeniesienia do aparatu gębo-
wego oraz ugniatania i mieszania z wydzieliną ich gruczołów.

Na obróbkę 1 łuseczki wosku robotnica potrzebuje ok. 4 mi-
nuty a ze 100 g wosku (ok. 125 tys. woskowych łuseczek) może 
powstać ok. 8000 komórek plastra. Do budowy nowego gniazda 
w postaci ok. 100 000 komórek potrzebne jest ok. 1200 g wosku 

wytworzonego dzięki energii zawartej w 7,5 kg miodu. Zapas 
miodu zabranego przez rój przed jego wylotem wystarcza do 
budowy pierwszych 5000 komórek, więc dalsza budowa gniaz-
da wymaga pozyskania przez nową rodzinę dużej ilości nek-
taru o równowartości ponad 6 kg miodu. 

Pszczoły miodne w odróżnieniu od innych gatunków przed-
stawicieli rodziny pszczołowatych właściwych mogą przetrwać 
zimę w postaci rodziny liczącej ok. 25 tys. osobników dzięki 
utworzeniu zwartego kłębu zimowego ogrzewającego się po-
przez drgania mięśni pozyskujących energię ze zgromadzo-
nych wcześniej zapasów miodu.

Pszczoły miodne zapylają na świecie około 170 tys. gatun-
ków roślin kwiatowych, z których 40 tys. może być zapylone 
wyłącznie przez pszczoły miodne. Kwiaty drzew owocowych 
aż w 90% zapylane są przez pszczoły miodne, czemu sprzy-
ja także ich termin kwitnienia, kiedy liczba mogących wyko-
nywać tę pracę innych owadów zapylających jest jeszcze zde-
cydowanie za mała a rodziny pszczele przezimowane w ulach 
można z powodzeniem przywozić do pracy w pobliże kwia-
tów oczekujących na zapylenie.

Gniazdo wybudowane przez rój w pustym ulu bez ramek
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Nakładem wydawnictwa Klinika Ję-
zyka w 2017 r. ukazało się wznowienie 
książki gdańskiego naukowca Jana Ba-
szanowskiego (1943-1989) pt. „Handel 
wołami w Polsce w XVI-XVIII wieku”. 
Książka ukazała się w serii wydawni-
czej Biblioteka Historii Gospodarczej Pol-
ski. Dzięki pracy autora, nota bene brata 
mistrza olimpijskiego Waldemara Basza-
nowskiego, możemy poznać jeden z fila-
rów gospodarki I Rzeczypospolitej, któ-
ry i dziś jest wizytówką naszego kraju: 
eksport wysokiej klasy żywności, w tym 
wypadku wołowiny.

Wół (trzebiony samiec bydła rogate-
go) miał szereg zastosowań w dawnej 
gospodarce. Pełnił rolę pociągową był też 
źródłem mięsa. Początek wielkiego han-
dlu wołami datuje się na przełom XV/
XVI wieku. Pomimo zmian gospodar-
czych, politycznych i wojen przetacza-
jących się przez Europę handel wołami 
na przestrzeni wieków cechował się du-
żą stabilnością. Dotyczył głównie zwie-
rząt rzeźnych. Stare woły robocze wywo-
żono z przeznaczeniem na rzeź. Eksport 
krów, jałówek i buhajów miał minimal-
ne znaczenie w eksporcie. 

Rasy bydła

Trudno stwierdzić jakimi rasami by-
dła handlowano – systematyka i termino-
logia w naukach zoologicznych powstała 
w połowie XIX wieku. W źródłach XVI-
-XVIII wieku określało się typy bydła we-
dług kryterium geograficznego np. woły 
podolskie, ruskie, ukraińskie, podlaskie, 
mazowieckie, litewskie itp. Badania na-
ukowe podjęte w latach 50/60-tych XX 
wieku wskazują, że były to dwie zasad-
nicze rasy 1) stepowe (siwe) – hodowane 
na południowo-wschodnich kresach Rze-
czypospolitej, Mołdawii, na Węgrzech 2) 
polska czerwona (określane też jako by-
dło pospolite, domowe) występowała na 
terenach etnicznie polskich. Bydło stepo-
we charakteryzowało się wysokim wzro-
stem oraz dużą wagą, ale niską mleczno-
ścią. Bydło rasy czerwonej było stosun-
kowo małe, ale dobrze przystosowane do 
warunków klimatycznych Polski, odpor-
ne na choroby i pomory oraz wytrzyma-
łe na trudne warunki paszowe. Do Pol-
ski w 1631 roku sprowadzono też bydło 
holenderskie. Nie odegrało ono w ho-
dowli i handlu większej roli. Zaplanowa-
na hodowla bydła rasowego pojawiła się 
w końcu XVIII wieku. 

Regiony hodowli wołów

W granicach ówczesnej Rzeczpospoli-
tej można wydzielić tzw. regiony wołowe 
i zbożowe. Rejonem największej hodow-
li bydła rogatego były: Wołyń, Ruś, Po-
dole, od XVII w. Ukraina. Rozległe, bo-
gate w trawę stepy przy słabym rolnic-
twie sprzyjały hodowli bydła, koni, trzo-
dy chlewnej. Źródłem wiedzy o regio-
nach hodowli są daniny, które obciąża-
ły chłopów. Na Ukrainie chłopi dawa-
li daninę w postaci siana (po dwa wozy 
z gospodarstwa) i wykonywali pańsz-
czyznę przy sianokosach. Podstawą po-
boru czynszu był nie areał ziemi, ale licz-

ba posiadanego bydła. Istniała też dani-
na w postaci wołów tzw. „powołowsz-
czyzna”. Woły hodowano na Mazowszu, 
Podlasiu. Małopolska nie była pod tym 
względem jednolita – rejon podkarpacki 
miał intensywniejszą hodowlę bydła ro-
gatego i owiec, obszar sandomierski, lu-
belszczyzna to tereny zbożowe. W ciągu 
XVI-XVIII w. następuje przesunięcie ho-
dowli na wschód i rozwój pańszczyźnia-
nego folwarku zbożowego. Hodowla by-
dła obciążona była większym ryzykiem 
niż uprawa zbóż. Częste pomory, zarazy, 
wojny i konieczność stosowania siły na-
jemnej, za którą trzeba było zapłacić. Nie 
zmienia to jednak faktu, iż do końca ist-
nienia Rzeczypospolitej handel wołami 
trwał nieprzerwanie. 

Rynki zbytu

Woły pędzono głównie na Śląsk (np. 
do Brzegu), a stamtąd do krajów niemiec-
kich, ponieważ było tam ogromne za-
potrzebowanie na mięso. Kupcy polscy 
i szlachta docierali na Śląsk, dalej prowa-
dzili stada handlarze niemieccy – prze-
mawiały za tym względy praktyczne 
– każdy kupiec na swoim terenie miał 
lepszą orientację w szlakach wołowych, 
możliwościach popasu, miejscach i ter-
minach jarmarków. Słaba hodowla na te-
renie Niemiec była skutkiem rozwoju fol-
warków zbożowych. Zaorywanie ugorów, 
pastwisk, osuszanie mokradeł i wyrąb la-
sów nie pozwalały na intensywny roz-
wój hodowli przy równoczesnym rozwo-
ju demograficznym Europy (szczególnie 
miast), które stały się wielkimi centrami 
konsumpcyjnymi. Humorystycznie moż-
na zacytować tu zapis historyka niemiec-
kiego, że po zimie bydło było tak słabe, że 
wyciągano je z obór za ogony i saniami 
transportowano na pastwiska. Ważnym 
rynkiem zbytu był Gdańsk, który stano-
wił największy ośrodek miejski w Rze-
czypospolitej. Swoje rozliczne interesy 

O tym jak polska wołowina na stołach Europy gościła…
ODKRYJMY ZAPOMNIANE…

W naszej świadomości istnieje przekonanie, że gospodarka I Rzeczypospolitej opierała się głównie na produkcji 
i handlu zbożem. Mówi się, że Polska była spichlerzem Europy. Czy dla gospodarki Rzeczypospolitej ważne było tylko 
zboże? Poniżej pragnę przedstawić zapomnianą dziedzinę handlu międzynarodowego czyli wielki handel wołami. 
Po eksporcie zbożowym to wywóz wołów stanowił drugą pozycję w handlu zagranicznym Rzeczypospolitej szlachec-
kiej, a polskie mięso zajmowało ważne miejsce w jadłospisie mieszkańców Zachodniej Europy.

mgr Sonia Solarz-Taciak 
II Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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prowadzili tam kupcy krajowi i zagra-
niczni, furmani, flisacy, marynarze. Ist-
niało ogromne zapotrzebowanie na mię-
so, szczególnie od początku XVI w. Wo-
ły na Pomorze Gdańskie docierały z od-
ległego Podola. Część mięsa szła na kon-
sumpcję dla gdańszczan, część w posta-
ci mięsa solonego eksportowano do por-
tów Europy Północnej i Zachodniej. Wo-
ły do Gdańska prowadzono dwoma szla-
kami – przez Mławę i Nakło. Część wo-
łów pędzonych do Gdańska szła też na 
zaopatrzenie innych miast np. Malborka, 
Elbląga. Przez mazowieckie komory cel-
ne prowadzono woły do Prus Książęcych 
i na Warmię. Trudno ustalić jakie to były 
ilości, ponieważ książęta i szlachta pruska 
zwolniona była z opłat celnych, a właśnie 
ta dokumentacja jest dziś nieocenionym 
źródłem informacji o handlu wołami. 

Kto zarabiał na wołach?

Jakie stany społeczne i narodowości 
zajmowały się hodowlą oraz zagranicz-
nym handlem wołami? Można odpowie-
dzieć, że wszystkie. Woły hodowali i ni-
mi handlowali przedstawiciele sławnych 
rodów magnackich - Zamoyscy, Lanc-
korońscy, Koniecpolscy, Żółkiewscy czy 
Wiśniowieccy. Prym wiodła szlachta, 
która korzystała z szeregu przywilejów, 
w tym zwolnień z cła. Aktywni w han-
dlu wołami byli mieszczanie krakow-
scy. Wynikało to z ich zamożności – mo-
gli zainwestować znaczne środki w za-
kup wielkiego stada. Również korzyst-
ne położenie Krakowa między rynka-
mi zaopatrzenia i zbytu oraz posiadanie 
zwolnień z ceł i myt prawie w całej Pol-
sce. Handlem wołami zajmowali się też 
mieszczanie poznańscy, lwowscy – nie-
jednokrotnie między tymi grupami do-
chodziło do sporów i zatargów. Handlem 
wołami trudnili się Żydzi, Rusini, Or-
mianie, a na Litwie w obrocie lokalnym 
także Tatarzy. Handlowali też chłopi, ale 
dotyczyło to raczej obrotu wewnętrzne-
go (sprzedaż na lokalnych jarmarkach) 
a woły pochodziły z ich własnej pro-
dukcji. Szlachta była temu zdecydowa-
nie przeciwna. Chodziło o to, aby chłop 
nie wyzbywał się inwentarza. Mimo tych 
zakazów chłopi wyprowadzali na Śląsk 
liczne stada – liczące ponad 100 sztuk. 

Szlaki wołowe i techniki handlu

Drogi, którymi pędzono bydło nazy-
wano szlakami wołowymi. Nie różniły 
się przebiegiem od pozostałych szlaków 

handlowych, którymi transportowano in-
ne towary. Stan dróg był zły, a drogi były 
wąskie. Wg wytycznych ustanowionych 
na sejmie w 1569 r. istniał nakaz, aby trak-
ty publiczne liczyły dziesięć łokci (ok. 6 
m). Pomimo tego pobocza były tratowane 
i niszczone zasiewy, stąd zakazywano ob-
siewania poboczy. Właściciele ziemscy nie 
stosowali się do tych zaleceń. Kupcy skar-
żyli się na celowe zwężanie dróg publicz-
nych, by wymuszać od pędzących wo-
ły opłaty za rzekome, a czasami rzeczy-
wiste szkody. Samowola szlachecka szła 
jeszcze dalej. Kupcy poznańscy skarżyli 
się, że „Pan Biechowski w Mostkach, za-
kazawszy prostego gościńca królewskie-
go, a zrąbawszy drogę w lesie, zmusza 
nas do przechodzenia przez samą wieś 
Mostki. Od każdego wołu każe nam pła-
cić po denarze”. Aby ustrzec się przed te-
go typu opłatami, handlarze pędzili sta-
da duktami leśnymi, terenami bagnisty-
mi i rzekami, co zmuszało do korzysta-
nia z mostów i grobli – ich stan był zły, 
a właściciele niechętnie zgadzali się na 
przepuszczanie stada, choć opłaty (mo-
stowe) za to pobierano. Przeprawiano się 
brodami albo łodziami. W XVI w. próbo-
wano spławiać woły do Gdańska Wisłą, 
ale wówczas kupcy nie płacili ceł i myt, co 
spotykało się z niezadowoleniem szlach-
ty. Generalnie należy stwierdzić, że zbo-
że transportowano rzekami, natomiast 
woły lądem. Nie wyodrębnił się zawód 
poganiaczy wołów, tak jak np. furma-
na czy flisaka. Wołowcami czy wolarza-
mi nazywano najemną służbę folwarcz-
ną trudniącą się karmieniem i wypasem 
wołów roboczych. Tempo przepędu wo-
łów wynosiło około 15-20 km na dobę. 
Terminy przepędu uzależnione były od 
warunków atmosferycznych – zwierzęta 
źle znosiły upały, mrozy i istotne było za-
pewnienie paszy. Prowadzenie jednorazo-
wo wielkich stad wymagało licznej obsłu-
gi i stwarzało problemy z wypasem, dla-
tego rozbijano wielkie stada na mniejsze. 
Stada wołów pędzone przez całą Polskę li-

czyły od 50 do 300 sztuk, natomiast mniej 
liczne były te (od kilkunastu do 25 sztuk), 
które miały do pokonania mniejsze odle-
głości. W zwyczajowym prawie polskim, 
wszelkie pastwiska w lasach i poza lasa-
mi, jeżeli nie były nigdy obsiewane i ko-
szone, uważano za własność ogólną, oso-
biście niczyją. Jednak w praktyce kupcy 
wnosili pewne opłaty z tytułu wypasu. 
Dla wołów pędzonych zimą i wiosną za-
bierano paszę wozami lub kupowano sia-
no po drodze. Wobec zdarzających się na-
paści na ludzi pędzących woły, możniej-
si właściciele organizowali ochronę skła-
dającą się z Kozaków, a nawet oddziały 
wojska w okresie wojen.

Jarmarki wołowe

Woły sprzedawano głównie na jar-
markach. Największe jarmarki wołowe 
odbywały się w miastach średnich i ma-
łych. W XVI i XVII wieku najpopularniej-
sze były jarmarki w Jarosławiu – z róż-
nych relacji wynika, że spędzano tam 30-
40 tys. bydła rocznie, ale też sprzedawa-
no 6-7 tys. koni rocznie. Trudno te da-
ne zweryfikować, ale Jarosław z pewno-
ścią pełnił ważną rolę w Rzeczypospoli-
tej, gdyż leżał na rozgałęzieniu szlaków – 
w kierunku Krakowa i Sandomierza. Jar-
marki wołowe odbywały się w Rzeszo-
wie, Zamościu, Lublinie, Przasnyszu, Cie-
chanowie, Łowiczu, Mławie, Działdowie. 
Jarmarki wołowe w Działdowie utrzyma-
ły swą pozycję jeszcze w początkach XIX 
w. Ważne jarmarki na św. Marcina (11 XI) 
odbywały się w Gdańsku przed Bramą 
Wyżynną oraz w Malborku. 

Podobnie jak przed wiekami Polska  
jest ważnym producentem żywności. 
Dziś również nasza wołowina znajduje 
uznanie na rynkach zagranicznych.

Źródło:
- Baszanowski J.: Handel wołami w Polsce 
w XVI-XVIII wieku. Wydawnictwo Klini-
ka Języka, Szczęsne 2017

Lata dwudzieste XX wieku, żniwa na Warmii. Fot. arch.
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Okres jesienno-zimowy to bardzo dobry czas dla rolników na przeanalizowanie planów związanych z planami 
rozwojowymi swojego gospodarstwa jak i ocenę swoich możliwości finansowania tychże planów. Jeśli środki pieniężne, 
którymi dysponuje rolnik nie są wystarczające na spełnienie założeń, można rozważyć zaciągnięcie kredytu. Ciekawą  
propozycją dla rolników jest kredyt preferencyjny z dopłatą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

mgr Radosław Skudlarz 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Kredyt na inwestycje w rolnictwie
i w rybactwie śródlądowym (linia RR)

Czym jest kredyt preferencyjny?

Kredyt preferencyjny to rodzaj kre-
dytu udzielanego na specjalnych wa-
runkach określonym grupom klien-
tów (w tym wypadku rolnikom). Lep-
sza oferta może dotyczyć m.in. ogólnych 
warunków umowy, niższego oprocento-
wania, harmonogramu spłaty rat, zabez-
pieczenia czy możliwości zastosowania 
prolongaty. Różnicę między ceną zwy-
kłego, komercyjnego kredytu, a kredytu 
preferencyjnego pokrywa budżet pań-
stwa. Otrzymanie takiego kredytu wiąże 
się jednak z koniecznością spełnienia do-
datkowych wymogów formalnych (po-
za tymi, które obowiązują w przypadku 
starania się o zwyczajny kredyt).

Nim rolnik podejmie decyzję w spra-
wie zaciągnięcia kredytu, winien zapo-
znać się z podstawowymi warunkami 
przysługiwania kredytu. ARiMR stosu-
je dopłaty do oprocentowania kredytu 
z linii RR, dzięki czemu koszty jego ob-
sługi ponoszone przez kredytobiorcę są 
niższe od kosztów obsługi kredytów ko-
mercyjnych.

Cel i przeznaczenie kredytu:

Kredyt może zostać udzielony na na-
stępujące działalności:
 uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 uprawa roślin wieloletnich,
 rozmnażanie roślin,
 chów i hodowla zwierząt,
 uprawy rolne połączone z chowem 

i hodowlą zwierząt (działalność mie-
szana),

 obróbka nasion dla celów rozmnaża-
nia roślin,

 działy specjalne produkcji rolnej,
 chów i hodowla ryb słodkowodnych 

w stawach rybnych.

Kredytobiorcy:

Kredyt może zostać udzielony nastę-
pującym podmiotom podejmującym lub 
prowadzącym działalność:
 osobom fizycznym: 
 posiadającym pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz
 niebędącym emerytami i rencistami 

mającymi ustalone prawo do renty 
z tytułu niezdolności do pracy,

 osobom prawnym, 
 jednostkom organizacyjnym nie posia-

dającym osobowości prawnej.

Wysokość kredytu i wkład własny:

 w przypadku inwestycji realizowa-
nych w gospodarstwie rolnym – 80% 
wartości nakładów inwestycyjnych 
i wynosić więcej niż 5 mln zł,

 w przypadku inwestycji realizowa-
nych w dziale specjalnym produkcji 
rolnej lub w rybactwie śródlądowym 
– 70% wartości nakładów inwestycyj-
nych i wynosić więcej niż 8 mln zł, 

 łączna kwota kredytów udzielonych 
jednemu podmiotowi na realizację 
równocześnie kilku inwestycji nie mo-
że przekroczyć 8 mln zł.

Wysokość oprocentowania:

Oprocentowanie należne bankowi jest 
płacone przez: 
 kredytobiorcę w wysokości 0,67 opro-

centowania jednak nie mniej niż 3%, 
wysokości tego oprocentowania,

 Agencję – w pozostałej części.

Wysokość pomocy:

Łączna wysokość pomocy Agencji na 
realizację inwestycji w gospodarstwie 
rolnym lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej jest określana przez bank w umo-
wie kredytu w dniu jej zawarcia i nie mo-
że przekroczyć:

 40% kwoty udzielonego kredytu,
 60% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli:
 inwestycja jest realizowana przez 

młodego rolnika lub producenta 
rolnego, u którego obowiązek po-
datkowy w zakresie podatku rolne-
go z tytułu nabycia gospodarstwa 
rolnego powstał nie wcześniej niż 5 
lat przed dniem złożenia wniosku 
o udzielenie kredytu, 

 inwestycja jest realizowana w dzia-
le specjalnym produkcji rolnej lub 
gospodarstwie rolnym:
• położonym na obszarach z ograni-

czeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami lub

• w celu poprawy stanu środowi-
ska naturalnego lub poprawy wa-
runków dotyczących dobrostanu 
zwierząt wykraczających poza 
wymagania określone w tym za-
kresie w przepisach UE.

 Łączna wysokość pomocy Agencji na 
realizację inwestycji w rybactwie śród-
lądowym jest określana przez bank 
w umowie kredytu w dniu jej zawar-
cia i nie może przekroczyć 40% kwo-
ty udzielonego kredytu.

Okres kredytowania i karencji:

 Kredyt może zostać udzielony maksy-
malnie na 15 lat.

 Okres karencji w spłacie kredytu, któ-
ry liczy się od dnia zawarcia umowy 
kredytu do dnia spłaty pierwszej raty 
kapitału określonej w umowie kredy-
tu, nie może przekroczyć 2 lat.
O kredyty rolnicy mogą ubiegać się 

w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 
i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych 
w nich Bankach Spółdzielczych oraz 
w bankach BNP Paribas Bank Polska S.A., 
Krakowskim Banku Spółdzielczym, PE-
KAO S.A., Santander Bank Polska S.A.

Źródło:
- https://www.arimr.gov.pl/
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Wsparcie rozwoju przetwórstwa
rolno-spożywczego

Kto może ubiegać się o pomoc 
finansową w tym zakresie?

Warunki i tryb przyznawania 
pomocy, w tym szczegółowe in-
formacje o prawach i obowiąz-
kach beneficjentów, określa roz-
porządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 5 paździer-
nika 2015 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyzna-
wania oraz wypłaty pomocy fi-
nansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, ob-
rót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581, z późn. zm.). 
O pomoc w ramach przedmiotowego poddziałania finansowa-
nego z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa lub han-
dlu hurtowego produktami rolnymi, jeżeli wykonują działal-
ność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadza-
nia do obrotu produktów rolnych.

Wysokość pomocy

Wsparcie może być udzielone jeżeli zostały spełnione wa-
runki określone w przywołanym rozporządzeniu wykonaw-
czym oraz wymagania określone przepisami prawa związa-
nymi z realizacją operacji. Pomoc jest udzielana w formie re-
fundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych opera-
cji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do 
wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% 
kosztów kwalifikowalnych. Wysokość dofinansowania, jakie 
można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, 
zależy od tego, kim jest beneficjent. Gdy jest nim przedsiębior-
stwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do ob-
rotu produktów rolnych, wysokość wsparcia wyniesie do 10 
mln zł. Natomiast jeżeli o pomoc ubiega się przedsiębiorstwo, 
które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzesze-
niem organizacji producentów, wówczas może liczyć maksy-
malne na 15 mln zł. Minimalna wysokość wsparcia wynosi 
natomiast 100 tys. zł. 

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają rów-
nież możliwość skorzystania z zaliczek na realizację operacji. 
Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego 
zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci 
jednej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń, 
m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiada-
jącej 100% kwoty zaliczki.

Koszty kwalifikowalne

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, za-
licza się m.in. koszty:
 zakupu (wraz z instalacją)
 maszyn lub urządzeń do:

• magazynowania lub przygotowania produktów rolnych 
do przetwarzania,

• przetwarzania produktów rolnych,
• magazynowania produktów rolnych lub półproduktów 

oraz przygotowania ich do sprzedaży,
• przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych 

wyposażonych w instalacje związane z ochroną środo-
wiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

 aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do stero-
wania procesem produkcji lub magazynowania,

 oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębior-
stwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazy-
nowania;

 budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remon-
tu połączonego z modernizacją:
 budynków i budowli wykorzystywanych do produk-

cji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli 
laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podsta-
wowych),

 budynków i budowli infrastruktury technicznej związa-
nej z użytkowaniem obiektów podstawowych:

 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
 związane z kierowaniem robotami budowalnymi oraz przy-

gotowania dokumentacji technicznej operacji.

„Koszty budowlane” będą kwalifikowane wyłącznie w za-
kresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na 
zakupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia, natomiast za-
kup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub 
sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania. Warunki 
i tryb składania wniosku o przyznanie pomocy zostały opisa-
ne w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa o naborze wniosków.

Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski 
o wsparcie finansowe dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich sprzedażą hurtową. 
W tym naborze preferowane będą inwestycje w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich z surowców 
niemodyfikowanych genetycznie.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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Działanie „Dobrostan zwierząt” – bez tajemnic
Niejako z potrzeby chwili, a zarazem z konieczności wyjaśnienia nowego działania w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jakim jest „Dobrostan zwierząt”, pragniemy przedstawić Państwu na łamach 
naszych Bieżących Informacji główne założenia tego działania.

mgr inż. Sylwia Walesieniuk, dr inż. Rodian Pawłowski
Dział Technologii Produkcji Rolniczej

Naszą przesłanką w napisaniu tego ar-
tykułu jest także chęć uściślenia wielu in-
formacji, które pojawiają się na ten temat 
w środkach masowego przekazu, a któ-
re to informacje nie ukazują w pełni wa-
runków umożliwiających skorzystanie ze 
wsparcia, jakie to działanie ze sobą niesie. 

Co się tyczy samego dobrostanu zwie-
rząt, to hodowcy i producenci zwierząt 
gospodarskich spotykają się z nim w co-
dziennej swojej pracy i znane są im ogólne 
założenia wynikające z przepisów prawa 
unijnego i krajowego. Do tych najważniej-
szych aktów prawnych dotyczących wa-
runków utrzymania zwierząt zaliczymy: 
 Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r., 
poz.122 z późn. zm.)

 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 
r. w sprawie wymagań i sposobu po-
stępowania przy utrzymywaniu ga-
tunków zwierząt gospodarskich, dla 
których normy ochrony zostały okre-
ślone w przepisach Unii Europejskiej 
(Dz.U. nr 56, poz. 344 z późn. zm.)

 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 
r. w sprawie minimalnych warun-
ków utrzymywania gatunków zwie-
rząt gospodarskich innych niż te, dla 
których normy ochrony zostały okre-
ślone w przepisach Unii Europejskiej 
(Dz.U. z 2019 r., poz.1966)

Czym więc jest dodatkowe działa-
nie „Dobrostan zwierząt” i jakie inne 
warunki należy spełnić aby zostać jego 
beneficjentem?

Z założenia działanie to ma zachę-
cić rolników do utrzymywania zwierząt 
gospodarskich w rozszerzonych warun-
kach dobrostanu. Rozszerzone to zna-
czy wykraczające ponad te wymogi, któ-
re bezpośrednio wynikają z ww. przepi-
sów, stanowiących wartość bazową. Rol-
nikom chcącym skorzystać z tego dzia-
łania udzielane jest wsparcie w formie 
dodatkowych jednorocznych dopłat do 
każdego zwierzęcia spełniającego okre-
ślone w przepisach prawa wymogi. No-

we wymagania wynikać będą z Rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach działania „Dobrostan 
zwierząt” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Udzielane wsparcie nie będzie jed-
nak miało charakteru inwestycyjnego, 
a jego cel to zrekompensowanie rolni-
kom ewentualnie ponoszonych kosztów 
lub utraconych dochodów wynikających 
z wprowadzenia praktyk związanych 
z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, dzia-
łanie „Dobrostan zwierząt” dotyczy tych 
praktyk, które pozwalają na utrzymanie 
zwierząt gospodarskich w rozszerzonych 
warunkach produkcyjnych. W zależności 
od danego pakietu i wariantu polepsze-

nie to może dotyczyć dwóch aspektów: 
powiększonej powierzchni bytowo-od-
pasowej wewnątrz budynków inwentar-
skich, jak również dostępu do środowi-
ska zewnętrznego (wybiegów, pastwisk 
itp.). Nadrzędną zasadą obowiązującą we 
wszystkich pakietach jest zasada wszyst-
ko, albo nic, tzn. że jeżeli decydujemy się 
na konkretny pakiet to polepszone wa-
runki dobrostanu muszą być zastosowa-
ne do wszystkich zwierząt realizujących 
założenia danego wariantu, we wszyst-
kich siedzibach stad, niezależnie od sta-
nu fizjologicznego. Ponadto należy pa-
miętać, że powierzchnia bytowa w bu-
dynkach inwentarskich dla pozostałych 
grup zwierząt musi być zgodna z odpo-
wiednimi obowiązkowymi wymogami 
krajowymi. Szczegółowe zasady i tryby 
przyznawania wsparcia w ramach tego 
działania omawiamy poniżej.

Działanie Dobrostan zwierząt w ramach PROW 2014-2020 obejmuje następujące 
pakiety i warianty:

Pakiet 1. Dobrostan świń

wariant 1.1.
Dobrostan

loch
– zwiększona 
powierzchnia
w budynkach

wariant 1.2. 
Dobrostan

tuczników – 
zwiększona

powierzchnia
w budynkach

wariant 1.3.
Dobrostan loch
– dostęp do wy-

biegu (dodatkowa 
opcja dla rolników 

realizujących
wariant 1.1.)

wariant 1.4.
Dobrostan

tuczników – dostęp 
do wybiegu

(dodatkowa opcja 
dla rolników
realizujących
wariant 1.2.)

Warianty 1.3. i 1.4. nie będą wdrożone
w 2020 r. ze względu na występowanie

w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF).

stawka płatności
– 301 zł/lochę 

rocznie

stawka
płatności

– 24 zł/tucznika

stawka płatności
– 612 zł/lochę

rocznie

stawka płatności
– 33 zł/tucznika

Pakiet 2. Dobrostan krów

wariant 2.1. 
Dobrostan

krów mlecznych
– wypas

wariant 2.2. 
Dobrostan krów mlecz-
nych utrzymywanych 
grupowo – zwiększona 

powierzchnia
w budynkach

wariant 2.3. 
Dobrostan

krów mamek

stawka płatności
– 185 zł/krowę mleczną

rocznie

stawka płatności
– 595 zł/krowę

mleczną rocznie

stawka płatności
– 329 zł/krowę mamkę

rocznie
Rolnik może realizować w danym roku równocześnie jeden lub więcej

pakietów i wariantów.
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Pakiet 1. Dobrostan świń

Wariant 1.1. „Dobrostan loch – zwięk-
szona powierzchnia w budynkach”

W gospodarstwie realizującym ten 
wariant, we wszystkich siedzibach stad, 
wszystkim lochom i loszkom po pokry-
ciu zapewnia się powierzchnię bytową 
zwiększoną o co najmniej 20% w stosun-
ku do minimalnej powierzchni, wymaga-
nej na podstawie obowiązujących prze-
pisów. Wymóg zwiększonej powierzchni 
dotyczy następujących grup technologicz-
nych: loch prośnych, loch w okresie poro-
du i odchowu prosiąt ssących, loch luź-
nych, loch i loszek po pokryciu. 

Rolnik chcący przystąpić do działa-
nia powinien:
 posiadać odpowiedni numer identyfi-

kacyjny; 
 na dzień złożenia wniosku o przyzna-

nie płatności dobrostanowej w ramach 
tego wariantu posiadać co najmniej 1 
lochę indywidualnie oznakowaną i za-
rejestrowaną (tj. oznakowaną zgod-
nie z przepisami o systemie identy-
fikacji i rejestracji zwierząt kolczy-
kiem z indywidualnym numerem 
identyfikacyjnym lochy) – Rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie spo-
sobu oznakowania loch kolczykami z in-
dywidualnym numerem identyfikacyjnym 
loch (Dz. U. poz. 34);

 utrzymywać lochy bez systemu jarz-
mowego;

 posiadać opracowany przy udziale do-
radcy rolniczego Plan poprawy do-
brostanu zwierząt, w którym określo-
ne zostanie ile loch może być utrzy-
mywanych w danym gospodarstwie 
tak, aby zapewnić zwierzętom ulep-
szone warunki dobrostanu; 

 złożyć wniosek w aplikacji eWniosek-
Plus w terminie 15 marca – 15 maja i za-
znaczyć w nim, że ubiega się o płatność 
w ramach wariantu 1.1. (do wniosku 
dołącza się kopie odpowiednich stron 
Planu poprawy dobrostanu zwierząt).

Realizując ten wariant rolnik wszystkie 
lochy indywidualnie znakuje i rejestru-
je zgodnie z przepisami o systemie iden-
tyfikacji i rejestracji zwierząt. Ponadto od 
dnia złożenia wniosku o przyznanie płat-
ności dobrostanowej w ramach tego wa-
riantu do dnia 14 marca kolejnego roku, 
zapewnia wszystkim lochom i loszkom 
po pokryciu utrzymywanym w gospo-
darstwie rolnym ulepszone warunki do-
brostanu. Płatność „dobrostanowa” przy-

znawana jest rolnikowi do średniej liczby 
loch w gospodarstwie rolnym w okresie 
od dnia złożenia wniosku o przyznanie 
płatności dobrostanowej do dnia 14 mar-
ca roku następnego. Liczbę loch, do której 
przysługuje płatność dobrostanowa, ustala 
ARiMR na podstawie danych zawartych 
w systemie IRZ. We wniosku o przyzna-
nie płatności dobrostanowej rolnik mo-
że wyrazić zgodę na udostępnienie przez 
ARiMR jego danych teleadresowych po-
tencjalnym nabywcom prosiąt.

Wariant 1.2. „Dobrostan tuczników –
zwiększona powierzchnia w budynkach”

W gospodarstwie realizującym ten wa-
riant, wszystkim warchlakom i tuczni-
kom utrzymywanym w tym gospodar-
stwie rolnym we wszystkich siedzibach 
stad podobnie jak w przypadku warian-
tu 1.1. zapewnia się powierzchnię byto-
wą zwiększoną o co najmniej 20% w sto-
sunku do minimalnej, wynikającą z Roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie 
wymagań i sposobu postępowania przy 
utrzymywaniu gatunków zwierząt gospo-
darskich, dla których normy ochrony zo-
stały określone w przepisach Unii Euro-
pejskiej (Dz.U. nr 56, poz. 344 z późn. zm.).

Rolnik chcący przystąpić do działa-
nia powinien:
 posiadać odpowiedni numer identyfi-

kacyjny,
 posiadać opracowany na formularzu 

udostępnionym przez ARiMR, przy 
udziale doradcy rolniczego Plan po-
prawy dobrostanu zwierząt, w którym 
określa się m.in. ile warchlaków i tucz-
ników można utrzymywać jednocze-
śnie w danym gospodarstwie, tak aby 
zapewnić tym zwierzętom ulepszone 
warunki dobrostanu,

 złożyć wniosek w aplikacji eWniosek-
Plus w terminie 15 marca – 15 maja i za-
znaczyć w nim, że ubiega się o płatność 
w ramach wariantu 1.2. do ARiMR do-
łącza kopie odpowiednich stron Planu 
poprawy dobrostanu zwierząt przed 
upływem 25 dni od dnia, w którym 
upływa termin składania wniosków 
o przyznanie płatności bezpośrednich.
Tuczniki, do których przysługuje płat-

ność dobrostanowa muszą pochodzić od 
loch „dobrostanowych” i nie mogą być 
utrzymywane w gospodarstwach niere-
alizujących Pakietu 1. W tym warian-
cie rolnik sam hoduje prosięta do tuczu 
w ulepszonych warunkach dobrostanu 
i realizuje zarówno wariant 1.1. i 1.2., al-

bo działając w cyklu otwartym kupu-
je prosięta z gospodarstw uczestniczą-
cych w wariancie 1.1. Tuczniki, do któ-
rych przysługuje płatność dobrostanowa 
to te oddane z przeznaczeniem do uboju 
bezpośrednio do rzeźni lub z przemiesz-
czeniem przez co najwyżej jednego po-
średnika. Dopuszczony jest także ubój 
w gospodarstwie. Płatność przyznawana 
jest do liczby tuczników uprawnionych 
do płatności dobrostanowej oddanych 
do rzeźni lub ubitych w gospodarstwie. 
Liczbę tuczników, do której przysługuje 
płatność dobrostanowa, ustala ARiMR 
na podstawie danych zawartych w sys-
temie IRZ. W pierwszym roku realizacji 
wariantu 1.2., do płatności uwzględnia-
ne są tuczniki oddane do uboju po upły-
wie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku 
o przyznanie płatności dobrostanowej.

Pakiet 2. Dobrostan krów

Wariant 2.1. „Dobrostan krów mlecz-
nych – wypas”

W gospodarstwie realizującym ten wa-
riant, wszystkim krowom mlecznym (sa-
mica bydła domowego typu użytkowego 
mlecznego lub kombinowanego o mlecz-
nym kierunku użytkowania, której wiek 
przekracza 24 m-ce) utrzymywanym w go-
spodarstwie, we wszystkich siedzibach 
stad, w okresie od 1 kwietnia do dnia 15 
października zapewnia się co najmniej 
120 dni wypasu przez co najmniej 6 go-
dzin dziennie, bez uwięzi. Jeśli rolnik zło-
ży wniosek po 1 kwietnia to okres, w któ-
rym realizuje ten wypas jest liczony od 
dnia złożenia wniosku. Zasady, które zo-
stały określone rozporządzeniem to mię-
dzy innymi zakaz posiadania przez rolni-
ka zwierząt w typie użytkowym kombino-
wanym, dla których nie jest określony kie-
runek użytkowania – mleczny lub mięsny. 

Krowy wypasane są na zadeklarowa-
nych we wniosku o przyznanie płatności 
dobrostanowej trwałych użytkach zielo-
nych lub gruntach ornych, na których wy-
stępują trawy lub inne zielne rośliny pa-
stewne. Rolnik zobowiązany jest prowa-
dzić rejestr wypasu na formularzu udo-
stępnionym przez ARiMR, indywidualnie 
dla każdej krowy mlecznej utrzymywanej 
w gospodarstwie, zaznaczając dni, w któ-
rych nie była ona wypasana z podaniem 
przyczyny jej niewypasania. Rejestr ten 
musi być przekazany do ARiMR w okre-
sie od 16 do 31 października. Liczba krów, 
do których przysługuje płatność ustala 
ARiMR na podstawie danych z IRZ oraz 
z danych z rejestru wypasu. 
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Przy tym wariancie nie sporządza się 
Planu poprawy dobrostanu zwierząt. 

Wariant 2.2. „Dobrostan krów mlecz-
nych utrzymywanych grupowo – zwięk-
szona powierzchnia w budynkach”

W gospodarstwie realizującym ten 
wariant, wszystkim krowom mlecz-
nym w tym gospodarstwie rolnym, we 
wszystkich siedzibach stad zapewnia się 
powierzchnię bytową zwiększoną o co 
najmniej 20% (od dnia złożenia wnio-
sku o przyznanie płatności dobrostanowej 
w ramach tego wariantu do dnia 14 marca 
kolejnego roku) w stosunku do minimal-
nej powierzchni, wymaganej na podstawie 
obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Oznacza to, że w budynkach inwen-
tarskich dla każdej krowy mlecznej na-
leży zapewnić:
 w systemie wolnostanowiskowym 

z legowiskami: powierzchnię odpa-
sowo-ruchową o powierzchni co naj-
mniej 4 m2 i wydzielone legowisko 
o wymiarach co najmniej 2,1 m dłu-
gości i co najmniej 1,1 m szerokości,

 w systemie wolnostanowiskowym bez 
wydzielonych legowisk na ściółce – co 
najmniej 5,4 m2.

Rolnik chcący przystąpić do działania 
powinien złożyć wniosek w aplikacji eW-
niosekPlus w terminie 15 marca – 15 maja 
i zaznaczyć w nim, że ubiega się o płat-
ność w ramach wariantu 2.2. Do ARiMR 
dołącza kopie odpowiednich stron Planu 
poprawy dobrostanu zwierząt, opraco-
wane przy udziale doradcy rolniczego 
przed upływem 25 dni od dnia, w któ-
rym upływa termin składania wnio-
sków o przyznanie płatności bezpośred-
nich. W planie tym określa się m.in. ile 
krów mlecznych może być utrzymywa-
ne w danym gospodarstwie tak, aby za-
pewnić tym zwierzętom ulepszone wa-
runki dobrostanu. ARiMR na podstawie 
danych z IRZ sprawdza, czy w okresie 
realizacji wymogów nie została przekro-
czona maksymalna liczba krów mlecz-
nych (stan dzienny), określona w Planie 
poprawy dobrostanu zwierząt.

Płatność dobrostanowa w zakresie wa-
riantu 2.2. nie przysługuje rolnikom, 
którzy utrzymują krowy mleczne w sys-
temie uwięziowym. 

Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek
W gospodarstwie realizującym ten 

wariant, wszystkim utrzymywanym 
w gospodarstwie rolnym (wszystkie sie-
dziby stad) krowom mamkom, cielętom, 

jałówkom i opasom do 300 kg w typie 
użytkowym mięsnym zapewnia się co 
najmniej 140 dni wypasu bez uwięzi 
w sezonie pastwiskowym – od 1 kwiet-
nia do 15 października, a w okresie od 
dnia 16 października do 14 marca kolej-
nego roku – dostęp do środowiska ze-
wnętrznego na powierzchni zwiększonej 
o co najmniej 20% w stosunku do mini-
malnej powierzchni określonej dla by-
dła utrzymywanego systemie otwartym. 

Rolnik w ramach tego wariantu skła-
da do ARiMR oświadczenie o zrealizowa-
niu wymogu wypasu letniego bydła w ty-
pie użytkowym mięsnym do dnia 31 paź-
dziernika (na trwałych użytkach zielonych 
lub gruntach ornych, na których występują 
trawy lub inne zielne rośliny pastewne); je-
śli przemieszczał bydło w celu wypasu do 
siedziby innego rolnika, to wskazuje miej-
sce tego przemieszczenia. Rolnik chcący 
przystąpić do działania powinien posia-
dać opracowany przy udziale doradcy rol-
niczego Plan poprawy dobrostanu zwie-
rząt, w którym wskazuje się wielkość po-
wierzchni posiadanych pastwisk, wybie-
gów i okólników, na których będzie prze-
bywało bydło użytkowane w kierunku 
mięsnym w okresie od dnia 16 paździer-
nika do dnia 14 marca następnego roku.

Realizując ten wariant rolnik w okre-
sie „zimowym” tj. od 16 października do 
14 marca kolejnego roku utrzymuje w go-
spodarstwie rolnym nie więcej krów ma-
mek, cieląt, jałówek i opasów do 300 kg 
niż mu na to pozwala wielkość posia-
danych powierzchni zewnętrznych udo-
stępnianych dla tego bydła wskazanej 
w Planie poprawy dobrostanu zwierząt.

|Podobnie jak w przypadku krów 
mlecznych, krowy mamki nie mogą być 
utrzymywane w systemie uwięziowym. 

Jakie warunki musi spełniać rolnik 
niezależnie od wariantu na który się zde-
cyduje?
 posiada odpowiedni numer 

identyfikacyjny nadany 
w trybie przepisów o kra-
jowym systemie ewiden-
cji producentów, ewidencji go-
spodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatność.

 W gospodarstwie nie mogą być utrzy-
mywane krowy zarejestrowane w ty-
pie użytkowym kombinowanym, dla 
których nie określono kierunku użyt-
kowania.

 Bydło utrzymywane w gospodarstwie 
musi być oznakowane i zarejestrowa-
ne zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami w zakresie rejestracji i identyfi-
kacji zwierząt.

 W przypadku wariantu 2.2. i 2.3. prze-
strzegać terminu składnia wniosków 
w aplikacji eWniosekPlus: 15 marca – 
15 maja a odpowiednie strony Planu 
poprawy dobrostanu zwierząt składa 
do ARiMR przed upływem 25 dni od 
dnia, w którym upływa termin skła-
dania wniosków o przyznanie płat-
ności bezpośrednich. 

Podsumowując działanie „Dobrostan 
zwierząt” należy zaznaczyć, iż podję-
ta inicjatywa jest bardzo dobrym roz-
wiązaniem dla gospodarstw rolnych 
gdzie produkcja zwierzęca nie opie-
ra się na zasadach chowu intensywne-
go, jak również dla tych, którzy już te-
raz posiadają powierzchnię pozwalają-
cą na utrzymywanie zwierząt w posze-
rzonym dobrostanie. Plan poprawy do-
brostanu przygotowywany przez dorad-
cę rolniczego sporządzany jest w opar-
ciu o udostępnione przez rolnika da-
ne na temat gospodarstwa oraz szkic 
budynków inwentarskich z wyliczo-
nymi powierzchniami bytowo-odpaso-
wymi. Wartym zaznaczenie jest fakt, 
iż przy składaniu wniosku, ubiegając 
się o płatność dobrostanową rolnik ma 
możliwość zwrotu kosztów transakcyj-
nych z tytułu sporządzenia Planu po-
prawy dobrostanu zwierząt, co do za-
sady wynoszących do 15% przyznanej 
płatności nie więcej jednak niż 1000 zł 
w ramach jednego pakietu. Zachęcamy 
rolników do przeprowadzenia analizy 
swojego gospodarstwa w zakresie pro-
dukcji zwierzęcej w celu oceny możli-
wości przystąpienia do tego działania.

Jakie warunki musi spełniać rolnik 
niezależnie od wariantu na który się zde-

 posiada odpowiedni numer 

jowym systemie ewiden-
cji producentów, ewidencji go-
spodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatność.

 W gospodarstwie nie mogą być utrzy-
mywane krowy zarejestrowane w ty-
pie użytkowym kombinowanym, dla 
których nie określono kierunku użyt-
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zaprasza na seminarium pn.: 
„Innowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwórstwo

surowców zielarskich – alternatywa dla małych gospodarstw rolnych”
Seminarium odbędzie się 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie WMODR, ul. Jagiellońska 91 w Olsztynie.

Program spotkania oraz karta zgłoszenia będą dostępne 26 marca br. na stronie www.wmodr.pl
Osoba do kontaktu: Aleksandra Szwacka-Skiendziul, tel.: 89 535 76 84 w. 51 lub 665 830 954.

Innowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwórstwoInnowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwórstwo
surowców zielarskich – alternatywa dla małych gospodarstw rolnychsurowców zielarskich – alternatywa dla małych gospodarstw rolnych

Seminarium odbędzie się 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie WMODR, ul. Jagiellońska 91 w Olsztynie.
Program spotkania oraz karta zgłoszenia będą dostępne 26 marca br. na stronie www.wmodr.pl

„„Innowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwórstwoInnowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwórstwo
surowców zielarskich – alternatywa dla małych gospodarstw rolnychsurowców zielarskich – alternatywa dla małych gospodarstw rolnych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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

Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 
na obszarach wiejskich objętych ASF
Wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ma m. in. na celu ułatwienie rozpoczęcia samodzielnego pro-
wadzenia działalności gospodarczej oraz zaprzestania chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich objętych ASF. 
Osoby prowadzące produkcję trzody chlewnej, na obszarach ASF, mogą składać wnioski o pomoc w terminie od 
28 lutego do 28 marca 2020 roku.

mgr inż. Aleksandra Szwacka-Skiendziul 
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wysokość pomocy:

 150 tys. zł, za utworzenie co najmniej 
1 miejsca pracy;

 200 tys. zł, za utworzenie co najmniej 
2 miejsc pracy;

 250 tys. zł, za utworzenie co najmniej 
3 miejsc pracy.

Beneficjent – wymogi:

 ukończone 18 lat w dniu składania 
wniosku;

 podleganie ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników w pełnym zakresie 
jako rolnik, małżonek rolnika lub do-
mownik rolnika, nieprzerwanie od co 
najmniej 12 miesięcy poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy (rolnik nie może być wspól-
nikiem spółki wpisanej do KRS);

 posiadanie gospodarstwa rolnego 
w którym pracuje, położonego na terenie:
• gminy wiejskiej lub 
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłącze-

niem miast liczących powyżej 5 ty-
sięcy mieszkańców lub 

• gminy miejskiej, z wyłączeniem 
miejscowości liczących pow. 5 tys. 
mieszkańców;

 przyznanie jednolitej płatności ob-
szarowej, do użytków rolnych wcho-
dzących w skład tego gospodarstwa 
za rok, w którym złożono wniosek 
o przyznanie pomocy lub za rok po-
przedzający rok złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy (2019). 

Wymogi dotyczące biznesplanu:

 inwestycje w środki trwałe o warto-
ści równej co najmniej kwocie sta-
nowiącej 70% kwoty pomocy, przy 
czym wydatki stanowią co najmniej 
100%;

 zakup wyłącznie nowych maszyn, 
urządzeń, środków transportu oraz 
wyposażenia;

 utworzenie co najmniej jednego miej-
sca pracy;

 zaprzestanie chowu i hodowli świń 
(w terminie 9 miesięcy od dnia dorę-
czenia decyzji);

 uzyskanie co najmniej 4 punktów.

Kryteria przyznawania punktów:

 wiek beneficjenta nie więcej niż 40 lat 
(1 punkt);

 innowacyjność operacji w odniesieniu 
do gminy, na obszarze której będzie 
zlokalizowane główne miejsce wyko-
nywania działalności (2 punkty);

 operacje realizowane w gminach 
o wysokim poziomie bezrobocia 
w województwie (do 2 punktów);

 utworzenie więcej niż: 1 miejsca pra-
cy – 5 punktów lub 2 miejsc pracy – 6 
punktów lub 3 miejsc pracy – 7 punk-
tów;

 średnia roczna liczba świń w stadzie 
(od 1 do 3 punktów).

|Kolejny nabór wniosków planowany 
jest w czerwcu, jeśli w obecnym na-
borze nie będą wyczerpane środki.

Źródła:
- https://www.arimr.gov.pl/
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz.U. 
2016 poz. 1196) z późn. zm.
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Innowacyjne technologie
przyszłością polskiego rolnictwa
W dniach 7-8 lutego 2020 r. w ramach Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, zrealizowa-
na została konferencja pn. „Innowacyjne rozwiązania w agrotechnice ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych 
maszyn rolniczych”. Organizatorem konferencji był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie przy współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

mgr inż. Natalia Niska 
Broker SIR

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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

Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Głównym celem operacji było zapo-
znanie oraz ugruntowanie wiedzy uczest-
ników operacji na temat innowacyjnych 
rozwiązań w uprawie. Ponadto operacja 
miała na celu ułatwienie transferu wie-
dzy, nawiązanie kontaktów i współpracy 
pomiędzy rolnikami, doradcami a firma-
mi oferującymi innowacyjne rozwiąza-
nia dla rolnictwa. Połączenie Konferencji 
z trwającymi w tym samym czasie Tar-
gami „Mazurskie AgroShow”, pozwoliło 
od razu na prezentację maszyn rolniczych 
w zakresie efektywnego nawożenia i ra-
cjonalnej ochrony chemicznej. 

Pierwszego dnia konferencji po uroczy-
stym otwarciu uczestnicy wysłuchali wy-
kładów na temat innowacji w rolnictwie 
i korzyści płynących z budowania sieci 
kontaktów. Następnie w ramach poszcze-
gólnych sesji tematycznych zapoznali się 

z wyzwaniami w technice ochrony roślin 
i aktualnych problemach rolnictwa, a tak-
że o wizji rolnictwa precyzyjnego i inte-
ligentnego. Dr Łukasz Sobiech z Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu przed-
stawił zagadnienia związane z ryzykiem 
wycofania wielu substancji aktywnych, 
z czego wynika konieczność wycofania 
niektórych artykułów ze sprzedaży i pro-
dukcji. Wykładowca zwrócił także uwagę 
na rynek środków ochrony roślin pod ką-
tem dawek stosowanych preparatów oraz 
przybliżył wykorzystanie nowych techno-
logii w mechanicznym zwalczaniu chwa-
stów. Kolejny wykładowca prof. dr hab. Ja-
cek Przybył przybliżył zagadnienia zwią-
zane z mechanicznymi metodami pielę-
gnacji roślin, podkreślając przy tym isto-
tę ich stosowania w sezonowych pracach 
uprawowych. Natomiast o Globalnym Sys-
temie Nawigacji Satelitarnej oraz korzy-

ściach jakie niesie ze sobą teledetekcja po-
informował przybyłych dr hab. Grzegorz 
Doruchowski z Instytutu Ogrodnictwa 
w Skierniewicach.

W trakcie drugiej sesji omówiono za-
gadnienia dotyczące energooszczędnych 
napędów hydraulicznych i elektrycznych 
w pojazdach i maszynach rolniczych, 
a także przedstawiono zasady planowa-
nia precyzyjnych zabiegów polowych 
w zakresie uprawy gleb, siewu, nawoże-
nia, ochrony roślin i zbiorów z wykorzy-
staniem metod bezinwazyjnych. Podkre-
ślono przy tym obniżanie kosztów pro-
dukcji już na etapie planowania. Wykła-
dowcy tej sesji dr Mirosław Czechlow-
ski z UP w Poznaniu oraz dr hab. Adam 
Ekielski z SGGW w Warszawie, a także 
mgr inż. Jerzy Koronczoka z AGROCOM 
Polska wskazali, że wszystkie elementy 
rolnictwa precyzyjnego muszą być ze sobą 
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kompatybilne i stanowić integralną część 
jednego systemu uprawy, począwszy od 
planowania, poprzez wykonanie poszcze-
gólnych zabiegów i na sprzedaży produk-
tów kończąc. 

Drugi dzień konferencji podzielony był 
na dwie części. Pierwszą była sesja doty-
cząca wyzwań w technologii uprawy ro-
ślin. W jej trakcie uczestnicy mogli po-
szerzyć swoją wiedzę w zakresie gospo-
darowania w warunkach niedoboru wo-
dy. Głoszący ten wykład dr hab. Tomasz 
Piechot z UP w Poznaniu, zwrócił uwa-
gę na dostępność wody dla roślin w za-
leżności od klasy i kwasowości gleb, ilo-
ści próchnicy, oraz bilansu materii orga-
nicznej. Podkreślił on także znaczenie strat 
wody spowodowane zbyt dużą częstotli-
wością wjeżdżania na pole. Ostatnim wy-
kładem tej sesji, a zarazem i konferencji 
był wykład dr hab. Tomasza Piskiera z Po-
litechniki Koszalińskiej nt. uprawy bezor-
kowej i korzyści jakie ze sobą niesie tak-
że w zakresie zatrzymania i dostępności 
wody glebowej. 

Jednym z najciekawszych, a zarazem 
kończącym punktem programu konfe-
rencji był Panel Dyskusyjny z Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Janem 
Krzysztofem Ardanowskim. W swym wy-
stąpieniu otwierającym dyskusjĘ Pan Mi-
nister zwrócił uwagę że: „Najważniejszym 
kierunkiem rozwoju rolnictwa jest cyfryza-
cja, wykorzystanie badań naukowych oraz 
postępu technicznego i technologicznego”. 
Zwrócił także uwagę na fakt, iż „potrze-
ba innowacji nabiera większego znaczenia 
w obliczu nieprzewidywalnych warunków 
pogodowych, czy skutecznym zwalczaniu 
chorób i szkodników”. W ramach prowa-
dzonej dyskusji uczestnicy spotkania za-
dawali pytania dotyczące wsparcia pro-
dukcji w zakresie pszczelarstwa, chowu 
i hodowli koni, a także działań w zakre-
sie promocji polskiej produkcji rolnej. Na 
wszystkie pytania Pan Minister odpowie-
dział w możliwie najlepszy sposób, wska-
zując przede wszystkim na potrzebę dia-
logu między rolnikami, związkami, a rzą-
dem w celu właściwego identyfikowania 
problemów polskiej wsi. 

Konferencja cieszyła się dużym zain-
teresowaniem, na co wskazuje duża ilość 
uczestników konferencji, która wynio-
sła 200 osób oraz ich aktywność w trak-
cie podsumowujących poszczególne sesje 
dyskusji. Daje to istotny impuls jej organi-
zatorom do stworzenia pewnego cyklicz-
nego wydarzenia, które dotyczyłoby tema-
tyki w zakresie innowacji w agrotechnice.
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Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa
– prezentacje, rozmowy, dyskusje
W dniach 8-9 lutego odbyły się w Ostródzie VI Targi „Mazurskie Agro Show 2020”. Przed rozpoczęciem nowego sezonu 
prac polowych, targi były doskonałą okazją dla wielu rolników z regionu północno-wschodniej Polski, aby zapoznać się 
z nowymi trendami w technologiach rolnictwa oraz inspiracją do podejmowania trudnych, a zarazem ważnych optymal-
nych decyzji.

mgr inż. Maria Suszko
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wystawę odwiedziło ok. 35 tys. osób, a swoje oferty zapre-
zentowało ponad 250 firm na powierzchni odpowiadającej 
dwóm hektarom pola. Wystawcy to najwięksi polscy producen-
ci oraz przedstawiciele wszystkich czołowych światowych ma-
rek maszyn i urządzeń rolniczych. Prezentowali się także pro-
ducenci wyposażenia budynków inwentarskich, urządzeń po-
miarowych oraz firmy nasienne, nawozowe, producenci środ-
ków ochrony roślin. 

Tej edycji Mazurskiego AGRO SHOW towarzyszyła dwu-
dniowa (7 i 8 lutego) konferencja adresowana przede wszyst-
kim do rolników. Omawiane i dyskutowane były zagadnienia 
dotyczące „Innowacyjnych rozwiązań w agrotechnice ze szczególnym 
uwzględnieniem nowoczesnych maszyn rolniczych”. Wykłady i dys-

kusję poprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Politech-
niki Koszalińskiej. W konferencji wzięło udział blisko 200 rol-
ników oraz przedstawicieli instytucji i organizacji rolniczych. 

Na zakończenie konferencji odbyła się debata z udziałem Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. 
Rolnicy mieli okazję do wypowiedzi, prezentowania swoich sta-
nowisk i zadawania pytań panu ministrowi. Minister powiedział 
m.in. …Główną rolą maszyn, inwestowania w nie, nie jest kłucie w oko 
sąsiada, bo maszyna nie ma ładnie wyglądać, ma przynosić pieniądze. 

Organizatorami konferencji byli: Warmińsko-Mazurski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Polska Izba Gospo-
darcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych (więcej na str. 42).

Podczas wystawy minister spotkał się z dziennikarzami na 
konferencji prasowej, rozmawiał z rolnikami, zwiedził ekspo-
zycję i  odwiedził  nasze stoisko. Wypowiedzi ministra i orga-
nizatorów wystawy TVP 1 przekazała w magazynie Tydzień 
10 lutego o godz. 8.00. Do programu zaproszony był również 
Dyrektor W-MODR Pan Damian Godziński.

Dla rolników ważne było, aby w jednym miejscu porównać 
różne technologie i rozwiązania zarówno dla małych, jak i du-
żych gospodarstw. Nie bez znaczenia są również ceny i wa-
runki płatności. 
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Na wystawie było wielu młodych rolników, dla których 
wszelkie „nowinki” mają pierwszoplanowa znaczenie. Dla rol-
ników, w tym beneficjentów wielu działań PROW 2014-2020 
znaczenia mają również wszelkie dodatkowe rozwiązania ma-
jące wpływ nie na ochronę środowiska i gleby, ale także na 
komfort i bezpieczeństwo pracy.

Rolnicy przybyli z całymi rodzinami. Posiedzieć w tak wypa-
sionym traktorze, to większa frajda dla naszego synka, niż pojeździć 
na rowerku, może to on będzie moim następcą… – powiedział nam 
młody rolnik z powiatu elbląskiego. Zwiedzający mogli nie tyl-
ko zapoznać się z szeroką ofertą maszyn, ale także uzyskać po-
trzebne im informacje, zadać pytanie i podyskutować z pracow-
nikami i przedstawicielami wielu instytucji rolniczych, zarów-
no ze szczebla centralnego, jak i wojewódzkiego.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska informacyj-
no-doradcze Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warmiń-
sko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego oraz wielu organizacji rolniczych. 

Stoisko WMODR odwiedziło ponad prawie 2000 osób, głów-
nie rolników, których w szczególności interesowały informacje 
dotyczące działań PROW 2014-2020, ochrony środowiska i in-
nowacji w rolnictwie. Do dyspozycji rolników było ponad 100 
różnych tytułów materiałów informacyjnych.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podsumował swój 
udział na targach w Ostródzie na Facebooku: – Podkreśla-
łem przede wszystkim konieczność precyzyjnego dopasowania 
kupowanych maszyn do faktycznych potrzeb konkretnego gospo-
darstwa opartego na ekonomicznej analizie ich wykorzystania. 
Wyjątkową szansą, którą znakomicie rozumieją nasi koledzy – 
konkurenci, rolnicy z Europy Zachodniej, jest wspólne użytko-
wanie największych, najnowocześniejszych, ale i najdroższych 
maszyn rolniczych przez większą ilość gospodarstw. Zwróci-
łem także uwagę na potrzebę znacznie większej wiedzy i troski 
o glebę. Degradacja gleb, niestety, postępuje, a bez niej nie bę-
dzie rolnictwa. Doszliśmy na świecie do etapu takiego zniszcze-
nia gleb, że konieczne są zabiegi ratunkowe. Właściwie trzeba 
zacząć mówić o rolnictwie regeneracyjnym, a biologizacja gleb 
staje się obowiązkiem każdego mądrego, świadomego i odpowie-
dzialnego rolnika.

Słowa te w pełni wpisują się w wyzwania i priorytety pracy 
doradczej na najbliższe lata. 

Bieżące Informacje nr 3 [366]    Marzec 2020 45

rozwijamy obszary wiejskie



Harmonogram planowanych naborów wniosków 
w ramach PROW 2014-2020 do końca 2021 r.
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

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

2020 r. – nabór ciągły
2021 r. – nabór ciągły

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

30.12.2019 - 28.01.2020 r.
listopad/grudzień 2020 r.**

listopad 2021 r.

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

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

marzec 2020 r.
luty 2021 r.

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

21.02 - 20.04.2020 r.,
lipiec, paźdz., styczeń 2020 r.

6. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” – obszar d marzec 2020 r.

7. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” 
typ operacji „Premie dla młodych rolników”

maj 2020 r.
luty 2021 r.

8. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” maj 2020 r. ***, paźdz. 2020 r.***
maj 2021 r. ***, paźdz. 2021 r.***

9.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i ka-
tastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

19.03 - 17.04.2020 r.**

10.
Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospo-
darstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płat-
ności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”

wrzesień 2020 r.
– ostatni nabór wniosków

11. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje 
w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” listopad/grudzień 2020 r.**

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF 28 lutego - 28 marca 2020 r.

13. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiej-
skich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF czerwiec 2020 r.**

14.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór nieobejmu-
jący rolników

27 lutego - 27 marca 2020 r.

15. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ ope-
racji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych lipiec 2020 r.

16.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór dla rolni-
ków wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu deta-
licznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności go-
spodarczej dotyczącej przetwarzania

wrzesień 2020 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

17. Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejęt-
ności”

luty 2020 r.
listopad 2020 r.

18. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” luty 2020 r.
październik 2020 r.

19. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” luty 2020 r.

20. Działanie „Współpraca” 13 stycznia - 12 marca 2020 r.
październik/listopad 2020 r.
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SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

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

wrzesień 2020 r.***
kwiecień/maj 2021 r.***

listopad 2021 r.***

22. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez 
grupy producentów na rynku wewnętrznym” 29.11.2019 r. – 27.01.2020 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

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

15 marca – 15 maja 2020 r.
15 marca – 15 maja 2021 r.

24. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

25. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

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

27. Działanie „Dobrostan zwierząt”

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

maj/czerwiec 2020 r. **
październik/listopad 2020 r.**

maj/czerwiec 2021 r. **
październik/listopad 2021 r.**

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

1 czerwca – 31 lipca 2020 r. **
1 czerwca – 31 lipca 2021 r. **

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).
*** Nabór/nabory wniosków o przyznanie pomocy w 2020 i 2021 r. będą uzależnione od treści przepisów przejściowych UE, w związku z tym, że w ramach 

tych instrumentów wsparcia podejmowane są wieloletnie zobowiązania finansowe, których finansowanie miałoby się odbywać ze środków okresu progra-
mowania 2021-2027.

**** W ramach naboru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub 
ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U poz. 1235), preferowane będą operacje dotyczące produkcji paszy dla zwie-
rząt gospodarskich realizowane przez podmioty wykorzystujące do tej produkcji surowce niebędące genetycznie zmodyfikowanymi organizmami do użytku paszowego 
(w rozumieniu art. 2 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432)).

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

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa RolniczegoWarmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

KONKURENCYJNOŚĆ
POLSKIEGO ROLNICTWA

– W JAKIM KIERUNKU IDZIEMY?

Kontakt do głównego organizatora: Jerzy Rutkowski
tel. 665 892 160, e-mail: j.r utkowski@w-modr.pl

Seminarium

Siedziba WMODR O/Olecko,
Aleja Zwycięstwa 10,

11 marca 2020 r.
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 148. Ustawa weszła w życie z dniem 31 
stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze 
zwierząt gospodarskich oznakowanych. Dz.U. z 2020 r., poz. 25. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2020 r. 

 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu oznakowania 
loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyj-
nym loch. Dz.U. z 2020 r., poz. 34. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 1 lutego 2020 r. 

 z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót 
nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 44. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 28 stycznia 2020 r. 

 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu 
wypłaty tej dopłaty. Dz.U. z 2020 r., poz. 46. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 14 stycznia 2020 r. 

 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań 
weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produk-
cji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o ma-
łej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospo-
darstw. Dz.U. z 2020 r., poz. 56. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 18 lutego 2020 r. 

 z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wysokości limitów środków dostępnych w poszczegól-
nych województwach lub latach w ramach określonych dzia-
łań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 60. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 16 stycznia 2020 r. 

 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolite-
go tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współ-
praca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 80. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 11 grudnia 2019 r. 

 z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do 
systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwie-
rząt gospodarskich oznakowanych. Dz.U. z 2020 r., poz. 88. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2020 r. 

 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywa-
nia danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań 
laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 151. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
15 lutego 2020 r. 

 z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 155. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
1 lutego 2020 r.

 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie 
powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrza-
łu sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związa-
nych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku 
dzik. Dz.U. z 2020r., poz. 160. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 1 lutego 2020 r. 

 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie długości okresów ka-
rencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwie-
rząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych 
do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie 
zmodyfikowanych pasz. Dz.U. z 2020r., poz. 161. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 4 lutego 2020 r.

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 18 grudnia 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony gatunko-
wej zwierząt. Dz.U. z 2020 r., poz. 26. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 24 stycznia 2020 r. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o ochronie przyrody. Dz.U. z 2020r., poz. 55. 

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie wzorów formularzy służących do sporządzania kwar-
talnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wo-
łowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości. 
Dz.U. z 2020r., poz. 49.

 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wskaźnika zmian cen 
skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2019 r. 
M.P. z 2020 r., poz. 79.
Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 817 i 1080) Prezes GUS ogłosił, że wskaźnik cen sku-
pu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2019 r. w sto-
sunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 102,1 (wzrost cen o 2,1%).
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Farma Mazurska MASURENHOF:
miejsce w zgodzie z naturą
Farma Mazurska Masurenhof położona jest w bardzo malowniczym miejscu, w otoczeniu łąk, pól, lasów, na terenie 
pagórkowatym, skąd rozpościera się bardzo ładny widok na okolice. Ze wzniesień można podziwiać panoramę Ełku. 
Właścicielka zakochała się w tym miejscu i dlatego stworzyła tu oazę dla siebie i swojej rodziny. I chętnie dzieli się jej 
pięknem z innymi.

mgr inż. Aneta Gralewska
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ełk

Marta Elsner prowadzi w Szarejkach ekologiczne gospodar-
stwo rolne o powierzchni 45 ha. Hoduje bydło opasowe, owce 
wrzosówki, kozy, konie, a także kury i króliki. Wśród inwen-
tarza żywego spotkamy również koty, psy. W tle usłyszymy 
ćwierkanie ptaków oraz rechot żab i kumaków. Użytki rolne 
(trawy, trwałe użytki zielone, zboża) stanowią zaplecze paszo-
we dla zwierząt.

Dodatkowym zajęciem pani Marty jest agroturystyka, 
czyli przyjmowanie gości w gospodarstwie rolnym i pre-
zentowanie im polskiej i ekologicznej wsi. Turyści mogą ko-
rzystać nie tylko z uroków okolic, ale także skosztować tra-
dycyjnego i zdrowego jedzenia przygotowywanego w go-
spodarstwie.

Pani Marta uwielbia kontakt z ludźmi, a zwłaszcza z dzieć-
mi, w związku z tym od 10 lat prowadzi działalność związa-
ną z prowadzeniem zagrody edukacyjnej, polegającej na orga-
nizowaniu różnego rodzaju zajęć dla dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym. Celem tych zajęć jest przybliżenie dzieciom 
pracy w gospodarstwie, umożliwienie obcowania ze zwierzę-
tami, a także zwrócenie uwagi na różnorodność środowiska 
naturalnego i jego ochronę.

Do Szarejek przyjeżdżają dzieci z całego powiatu ełc-
kiego i ościennych, zarówno w grupach zorganizowanych, 
jak i indywidualnie z rodzicami. Na miejscu mają okazję 
dowiedzieć się, skąd się bierze mleko, zobaczyć i dotknąć 
zwierzęta gospodarskie, a nawet wydoić kozę. Dojenie od-
bywa się na specjalnym stanowisku. Później następuje de-
gustacja.

Kolejnym zadaniem jest pieczenie chleba. Dzieci dowiadu-
ją się, skąd się bierze mąka i jak się robi chleb. Zajęcia te odby-
wają się w tradycyjnej zabytkowej kuchni. Dzieci samodziel-
nie wyrabiają ciasto i formują swoje własne chlebki, które po 
upieczeniu zabierają do domów.

Poznawanie żab i kumaków to kolejny ciekawy program, 
w którym dzieci uczą się szacunku do stworzeń, ich różnorod-
ności, roli w środowisku i ochrony. Ciekawostką jest fakt, że 
kumaki nizinne to gatunek zwierząt podobnych do żab, będą-
cy pod całkowitą ochroną prawną. Ich nazwa pochodzi od od-
głosu, jaki wydają, przypominającego słowo „kum”.

Każdy z programów zakończony jest ogniskiem z kiełba-
skami i zabawą. Do dyspozycji dzieci jest również miniplac 
zabaw oraz scena, gdzie można wypróbować swoje możliwo-
ści artystyczne.

W Szarejkach dzieci mogą wszystkiemu się przyjrzeć z bli-
ska, wszystkiego dotknąć, a także posmakować. Zadają wów-
czas dużo pytań i długo wspominają pobyt w takim miejscu. 
Panuje tu bardzo miła atmosfera, dlatego goście tu ciągle wra-
cają, a dzieci chętnie przyjeżdżają.
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Estetyzacja wiejskiej zagrody
Wiejska zagroda to otaczające nas na co dzień nasze małe miejsce na ziemi. To nasz dom, nasze podwórze, nasze 
budynki gospodarcze, ogrody, sady i cała wolna przestrzeń pomiędzy nimi. To, jak będzie wyglądała nasza zagroda, 
zależy tylko i wyłącznie od nas, od naszej wyobraźni i pomysłowości.

inż. Barbara Kocięda 
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Braniewo

Zagroda wiejska to wyznaczony ob-
szar składający się z zespołu budyn-
ków pełniących różne funkcje. Budynek 
mieszkalny, budynki gospodarcze prze-
znaczone dla zwierząt, pomieszczenia do 
przechowywania płodów rolnych oraz 
sprzętu rolniczego wraz z podwórzem 
i otoczeniem, otoczone płotem, tworzą 
przestrzeń dla działalności zespołu lu-
dzi, najczęściej rodziny.

Każdy z nas tworząc własną zagro-
dę, powinien tworzyć miejsce, które od-
powiada naszemu stylowi życia oraz po-
trzebom naszym i naszej rodziny. Nale-
ży pamiętać, że zagroda powinna być es-
tetyczna oraz być w pełni funkcjonalna, 
aby ułatwiać nam życie. Aby lepiej za-
gospodarować naszą zagrodę, powinni-
śmy podzielić ją na cztery części. Pierw-
szą część powinien stanowić ogród re-
prezentacyjno-ozdobny, który znajduje 
się najbliżej naszego domu. To miejsce, 
które powinno być pełne kwiatów oraz 
drzewek ozdobnych, taka wizytówka na-
szego domostwa. Kolejną część powinien 
stanowić ogród rekreacyjny (odpoczyn-
kowy). Jak sama jego nazwa wskazuje, 
powinno to być miejsce służące do wy-
poczynku na świeżym powietrzu. To ide-
alne miejsce na altanę, grilla, hamak czy 
plac do zabaw dla dzieci.

Kolejna cześć naszej zagrody powin-
na zostać zagospodarowana na maszyny 
i urządzenia rolnicze. Tworząc tę część, na-
leży pamiętać, aby był na niej utrzymywa-
ny ład i porządek oraz wykonać ją zgod-
nie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W tej części powinny być 
również składowane środki ochrony roślin 
w odpowiednio przystosowanym do tego 
pomieszczeniu, nawozy mineralne oraz 
odpady. Ostatnia czwarta część powinna 
być przeznaczona na ogród warzywny 
oraz sad owocowy. A całość naszej zagro-
dy powinna być otoczona płotem. Tak za-
planowana zagroda wiejska powinna być 
jak najbardziej funkcjonalna i estetyczna 
pod względem wizualnym. 

Jednakże, aby nadać naszej zagrodzie 
wyjątkowego wyglądu możemy poku-
sić się o wprowadzenie kilku połączeń, 
tworząc coś pięknego i zarazem poży-
tecznego. Będąc niedawno na wsi u mo-
jego ojca, zobaczyłam dwa ciekawe roz-
wiązania wprowadzone przez mojego 
brata, które nadały niesamowity wygląd 
zagrodzie. Jednym z nich jest wykorzy-
stanie ścian budynków do pięcia się nie-
których warzyw jak pomidory koktajlo-
we czy fasola. Wykonanie czegoś takie-
go jest bardzo proste, wystarczą gwoź-
dzie, nieduże kije i sznurek parciany.

Uprawa pomidorów czarnych na ścianie szczytowej stodoły, miejscowość Żelazna Góra, 
sierpień 2019. Fot. Izabela Kocięda

Uprawa pomidorów czarnych oraz fasoli na ścianach stodoły, miejscowość Żelazna Góra, 
sierpień 2019. Fot. Izabela Kocięda
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Przybijamy gwóźdź na wysokość, jaka 
nam odpowiada, wyhodowane z rozsa-
dy sadzonki wsadzamy w ziemię, przy 
nich wbijamy kije, które łączymy z gwoź-
dziem sznurkiem. Rośliny rosnąc, będą 
wykorzystywały sznurek do pięcia się 
ku górze. Takie rozwiązanie jest o wie-
le lepsze dla tego rodzaju roślin, niż sa-
dzenie ich w ogrodzie i wykorzystywa-
nie jedynie palików za podporę; rośliny 

pod wpływem swojego ciężaru mogą się 
na nich nie utrzymywać, a gwałtowniej-
szy wiatr może zniszczyć nasze uprawy.

Kolejnym ciekawym pomysłem było 
zasadzenie dyni na pozostałościach po 
starych kompostownikach, które mieściły 
się na granicy ogrodu warzywnego oraz 
sadu owocowego. Dynia jako roślina raz, 
że jest bardzo wymagająca, jeżeli chodzi 

o zapotrzebowanie na składniki pokar-
mowe, a dwa, potrzebuje wiele miejsca, 
aby móc swobodnie rosnąć. Sadzenie dy-
ni w ogrodzie warzywnym zawsze sta-
nowi problem, dlatego że jej rozrost na-
leży ukierunkowywać, tak aby nie wcho-
dziła nam w inne warzywa. Natomiast 
puszczone swobodnie w sadzie owoco-
wym dynie mogą rosnąć swobodnie, da-
jąc nam dużo pysznych warzyw.

Uprawa fasoli oraz pomidorów koktajlowych na ścianach byłej stajni, miejscowość Żelazna Góra, sierpień 2019. Fot. Izabela Kocięda

Uprawa dyni w sadzie owocowym na byłych kompostownikach, miejscowość Żelazna Góra, sierpień 2019. Fot. Izabela Kocięda
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Zdrowo, taniej, z korzyścią dla każdego
Plantatorzy owoców i warzyw skarżą się, że brakuje pracowników do zbioru i istnieje obawa, że plony zgniją na polu. 
Stąd pomysł, aby rolnik zaprosił do swojego gospodarstwa osoby, które same nazbierają dla siebie owoce i warzy-
wa, i jednocześnie od razu zapłacą za nie rolnikowi. To rozwiązanie bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie czy Niemczech, teraz czas na Polskę.

Lucyna Kozłowska 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Bartoszyce

Rozwiązanie w naszym kraju pojawiło się w postaci por-
talu MyZbieramy.pl. Jak to działa? Rolnicy, którzy chcą zapro-
sić na swoją plantację, zakładają darmowe konto, następnie za-
mieszczają tam bezpłatne ogłoszenie. W informacjach poda-
ją m.in. daty zbioru, zdjęcia oraz cenę, za którą można zebrać 
dla siebie owoce i warzywa. Ponadto rolnik może zamieścić 
oferty pracy, jeśli sezonowo poszukuje pracowników do zbio-
ru. Ogłoszenie widoczne jest przez co najmniej 40 dni, w każ-
dym momencie rolnik może samodzielnie dokonać 
w nim zmian. Osoby zaproszone w danym 
terminie na pole czy do sadu zbiera-
ją dla siebie produkty i na miejscu 
płacą za nie rolnikowi. Osobi-
sty zbiór płodów rolnych to 
także gwarancja źródeł 
ich pochodzenia, obser-
wacji warunków, w ja-
kich są produkowa-
ne, a także budo-
wanie dobrych re-
lacji między kon-
sumentem a pro-
ducentem.

Pomysł ma na 
celu wpieranie lo-
kalnych rolników, 
bo zapłata za zbio-
ry następuje od ra-
zu w gospodarstwie. 
Osoby zbierające ku-
pią warzywa i owoce 
dużo taniej niż w sklepie. 
Rolnikowi też to się opła-
ca, ponieważ może zapropo-
nować cenę niższą niż w skle-
pie, ale i tak wyższą od tej, w jakiej 
sprzedaje hurtowo.

Istnieją też strony, które umożliwiają zakup już przygo-
towanych produktów i przetworów bezpośrednio od rolni-
ka. Wystarczy wejść na taką stronę, wybrać produkt i włożyć 
go do wirtualnego koszyka. Można wybrać mleko niepastery-
zowane od pani Zosi, pieczywo od pani Teresy lub ziemnia-
ki od pana Jurka. Dzięki internetowemu targowi mieszkańcy 
miast mogą zamawiać zdrowe, świeże, ekologiczne produkty 
prosto od rolnika.

Każdy produkt i dostawca jest opisany i pokazany na zdję-
ciu. Następnie przechodzimy do kasy – płatności można do-
konać przelewem elektronicznym lub gotówką przy odbiorze. 
Zakupy zostają dostarczone pod wybrany adres.

Podstawą funkcjonowania mechanizmu jest skrócenie cza-
su między gospodarstwem a odbiorcą końcowym, umożliwie-
nie dostawy świeżych surowców. Pomogą nam w tym strony 
takie jak: Ranozebrano.pl, lokalnyrolnik.pl, a nawet OLX- Ryneczek- 
Od Rolnika i pojawiają się produkty w naszej okolicy. 

Jednak to nie koniec pomysłów na skrócenie łańcucha dys-
trybucji żywności „z pola prosto na stół”. Sklep Gruszka-pietrusz-
ka.pl poszedł krok dalej i dostarcza produkty wraz z przepisami. 

Nie wiesz, co zrobić na obiad? Zamawiasz skrzyn-
kę. W ofercie są trzy typy skrzynek. Wege-

tariańska, standardowa i rodzinna, do-
starczana co drugi tydzień. Do każ-

dej skrzynki oprócz kilku ki-
logramów owoców, warzyw 

i artykułów dołączone są 
też przepisy. Wszyst-
ko jest w zestawie, po-
trzebujesz jedynie so-
li, pieprzu, oliwy do 
smażenia i miejsca 
do przygotowania 
obiadu czy kolacji. 
Potrawy są ułożo-
ne w taki sposób, 
by były sezono-
we, żeby nikt nie 
przegapił szpara-
gów czy borówek. 

Przepisy są bardzo 
różnorodne, np. pie-

czony pstrąg z sałat-
ką z kaszy jaglanej i pie-

czonymi marchewkami, 
szakszuka ze szczypiorkiem 

i miętą, placuszki z kaszy ja-
glanej z sezonowymi owocami. 

Niestety, ta alternatywa jest obecnie 
popularna tylko we Wrocławiu. Warto by 

było, aby pomysł przechwyciły inne aglomeracje.

Pomysł sprzedaży bezpośredniej z wykorzystaniem do tego 
celu internetu może być w przyszłości wykorzystywany przez 
wielu producentów. Nawiązanie współpracy handlowej z kon-
kretnymi, indywidualnymi konsumentami może stać się naj-
lepszym wyjściem dla drobnych gospodarstw, produkujących 
niewielkie ilości surowców, cechujących się wysokimi parame-
trami jakościowymi. Taka współpraca daje im niemal pewność 
zbytu wyprodukowanych artykułów po cenie wyższej niż ryn-
kowa. Ponadto stała współpraca z odbiorcami pozwoli na do-
stosowanie produkcji do ich potrzeb i przez to silniej zwiąże 
konsumenta z producentem.
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
 Opryskiwacz pilmet 2-1012 1000L, belka 12 metrowa hydraulicz-

nie unoszona i opuszczana z mechaniczną stabilizacją, rozwad-
niacz boczny i zbiornik wody do płukania opryskiwacza. Koń-
cówki 03 ceramiczne, dwie pompy 140, głowice 4-pozycyjne, ate-
stacja w 2019 r., od nowości. Tel. 606 592 725.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Zapisy na drób: kurki odchowane: żółtonóżka (kwiecień), Te-
tra, Mesa, Bangkok, Leghorn (maj). Drób wodny: pisklęta, 
kaczki: pekin francuski, kaczka piżmowa, gęś kołudzka (ma-
rzec – najniższa cena, maj), pisklęta i indyki kolorowe (maj, 
czerwiec). Kurki odchowane cały rok. Kaczki nieodchowane. 
Tel. 604 194 791.

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

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

 Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie sta-
cje paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ści-
nacz zielonek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619, 
518 867 456.

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

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

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

KUPIĘ:
 Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formow-

nicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.
 Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siew-

nik zbożowy, ciągnik Zetor i przyczepę Pronar. Tel. 790 318 118.
 Rozsiewacz Amazone, pług Kverneland Amarol 4-skibowy, 

opryskiwacz Pilmet ciągany od 2-2,5 tys. l i kosiarkę bijakową. 
Tel. 511 924 809.

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

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

 Byczki opasowe do dalszego chowu do 150 kg. Tel. 603 820 720.
 Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540 

lub Ursus 1224. Rozsiewacz do nawozów i przyczepę rolniczą. 
Pług Famarol wahadłowy lub pług obrotowy. Tel. 511 907 139.

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

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

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

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

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

 DZIAŁDOWO,

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

tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

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

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

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

 OLSZTYN 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2020 r.

reklama na okładce kolor:

     II, III str. – 1 000 zł netto

     IV str. – 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

     format A4 – 800 zł netto

     format 1/2 A4 – 500 zł netto

     format 1/4 A4 – 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 - 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

     Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 500 zł netto

     Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto 

     Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto

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

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

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 31 marca 2020 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
 1. …kapustnik
 2. Jest nim komar
 3. Nie jary
 4. Ma „pięciopalczaste” liście
 5. „Załoga” filmu
 6. Jedna miliardowa
 7. Z niej chleb
 8. Koński „szewc”
 9. Na rzece
10. Z niego olej
11. Przyznawany na inwestycje
12. Przedsiębiorca
13. Samiec przepiórki
14. Zakres drgań
15. Zbudował słynny labirynt
16. Na niej orzech laskowy
17. Autor powieści
18. Mieć znajomości, stosunki…
19. Klątwa
20. Tytuł szlachecki
21. Niecierpliwiec
22. Element zbroi
23. Utrata pamięci
24. Fircyk

APLIKACJA 
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

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

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

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

organizowanych przez WMODR,
 zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia 

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

 będziesz miał dostęp do najświeższych informacji 
z branży rolniczej,

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

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

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z TWOIM DORADCĄ WMODR

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

Aplikację można również pobrać wpisując w przeglądarce 
telefonu adres internetowy: aplikacja.wmodr.pl
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