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Pszczoły to zwierzęta, które muszą odżywiać 
się białkiem
Rodzina pszczół miodnych do pokrycia swoich potrzeb życiowych 
zużywa rocznie zależnie od swojej wielkości 25-35 kg białka.
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z życia WMODR

Cele KSOW

KSOW jest kontynuatorem sieci wspie-
rającej realizację Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po-
wstała, aby zwiększyć udział stron zajmu-
jących się rozwojem obszarów wiejskich 
we wdrażaniu programów rozwoju ob-
szarów wiejskich, a także dla podniesie-
nia jakości wdrażania tych programów. 
Nie mniej ważnym celem jest informowa-
nie opinii publicznej o korzyściach płyną-
cych z polityki rozwoju obszarów wiej-
skich oraz wspieranie innowacji w rolnic-
twie i na obszarach wiejskich.

Zasady funkcjonowania KSOW

Podstawą wdrażania KSOW jest plan 
działania na lata 2014-2020. Plan dzia-
łania wykonywany jest poprzez dwu-
letnie plany operacyjne. Budżet KSOW 
pochodzi ze środków pomocy technicz-
nej PROW. Wybór operacji do realiza-
cji w ramach KSOW odbywa się w dro-
dze konkursu dla partnerów KSOW, czy-
li podmiotów aktywnie zaangażowanych 
w rozwój obszarów wiejskich wyrażają-
cych chęć otrzymywania i dostarczania 
informacji w tym zakresie. 17 stycznia 
br. zakończył się czwarty konkurs w per-
spektywie finansowania rozwoju obsza-
rów wiejskich na lata 2014-2020.

Działania KSOW

KSOW kierunki realizacji swoich ce-
lów ujęła w trzynaście działań. Wyczer-
pują one formy współpracy, informowa-
nia oraz wymiany wiedzy i doświad-
czeń możliwe do realizacji w ramach Sie-
ci. Warto wymienić chociażby działanie 
5. Poszukiwanie partnerów KSOW do współ-
pracy w ramach działania „Współpraca”, 
działanie 10. Organizacja i udział w targach, 
wystawach tematycznych na rzecz prezenta-
cji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kra-
ju i za granicą, czy działanie 11. Aktywiza-
cja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania 
inicjatyw służących włączeniu społecznemu. 

WMODR koordynuje wojewódzką 
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie 

i na obszarach wiejskich

Warmińsko-Mazurski ODR, jak każdy 
z 16 Ośrodków funkcjonujących w kra-
ju, realizuje wojewódzkie zadania KSOW 
wykonywane w ramach Sieci na rzecz in-
nowacji w rolnictwie i na obszarach wiej-
skich (SIR). Zadaniami tymi są, m.in.: uła-
twianie partnerom KSOW tworzenia sie-
ci kontaktów w ramach SIR, gromadze-
nie i udostępnianie społeczeństwu wy-
ników badań naukowych i prac rozwo-
jowych dotyczących innowacji w rolnic-
twie, produkcji żywności, leśnictwie i na 
obszarach wiejskich, współpraca w ra-
mach Sieci europejskiego partnerstwa in-
nowacyjnego (EPI), realizacja planu dzia-
łania dotyczącego SIR w województwie. 

Wybrane operacje WMODR
zrealizowane w ramach KSOW

 „Kreatywna wieś – gospodarstwa 
opiekuńcze jako innowacyjny kie-
runek w turystyce” – wyjazd studyj-
ny na teren województwa kujawsko-
-pomorskiego, którego celem było za-
poznanie uczestników z wiejskimi for-
mami organizacji opieki nad osobami 
starszymi lub zagrożonymi wyklucze-
niem społecznym – operacja SIR.

 „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochro-
ny Środowiska i BHP w Rolnictwie” – 
dwuetapowy konkurs wiedzy 
oraz praktycznych umiejętno-
ści rolniczych dla młodych rol-
ników – operacja KSOW.

 „Certyfikacja produktu trady-
cyjnego – innowacyjny kieru-
nek promocji żywności regio-
nalnej” – wyjazd studyjny na 
teren województwa warmiń-
sko-mazurskiego i podlaskie-
go do gospodarstw i przedsię-
biorstw wykorzystujących cer-
tyfikację produktów w promocji 
wytwarzanej przez nich żyw-
ności regionalnej – operacja SIR.

 „Innowacje w prowadzeniu gospo-
darstwa ekologicznego” – wyjazd 
studyjny do Francji dający uczestni-
kom, poprzez prezentację francuskich 
dobrych praktyk, wsparcie w zakre-
sie rozwoju rolnictwa ekologicznego 
– operacja SIR.

 „Warmińsko-Mazurska Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych” – dwudnio-
wa wystawa zwierząt najważniejszych 
ras utrzymywanych w kraju z pre-
zentacją najcenniejszych sztuk bydła 
mlecznego, bydła mięsnego, koni zim-
nokrwistych, owiec i kóz – operacja 
KSOW.

 „Warmińsko-Mazurskie Forum In-
nowacji w Rolnictwie i na Obsza-
rach Wiejskich” – dwudniowa kon-
ferencja i dyskusje panelowe nad ak-
tualnie istotnymi zagadnieniami bran-
ży rolniczej – operacja SIR.

Pomysły na wszystkie operacje po-
chodzą z codziennej pracy specjalistów 
Ośrodka z rolnikami, innymi mieszkań-
cami obszarów wiejskich, doradcami te-
renowymi oraz przedstawicielami pod-
miotów, dla których rolnictwo stano-
wi oś funkcjonowania, stąd też odpo-
wiadają na realne potrzeby i poszuku-
ją rozwiązań zidentyfikowanych proble-
mów. Takie też cele przyświecały specja-
listom Ośrodka konstruującym propozy-
cje operacji na rok 2020 i 2021 złożone 
do konkursu.

Z praktycznego punktu widzenia Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) wspomaga optymalne wykorzystanie 
polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich przede wszystkim umożliwiając lepszy przepływ informacji mię-
dzy podmiotami zaangażowanymi w projektowanie, realizację i ewaluację strategii i programów rozwoju wsi.

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

Rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie sieci 
kontaktów – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
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5

z życia samorządu województwa

Fundusze unijne dla Zalewu Wiślanego
Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin i przedstawiciele Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” podpisali 
w Braniewie 22 umowy o dofinansowanie projektów ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 
2014-2020 o wartości ponad 2 mln zł.

Biuro Prasowe Marszałka Województwa

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 
finansowany jest z Europejskiego Funduszu Morskiego i Ry-
backiego. Pula środków z EFMR pozyskanych przez Lokalne 
Grupy Rybackie i Lokalne Grupy Działania w województwie 
warmińsko-mazurskim na realizację Lokalnych Strategii Roz-
woju wynosi 6,3 mln euro, czyli ok. 26 mln zł, co plasuje War-
mię i Mazury na trzeciej pozycji w kraju. 

23 stycznia w Braniewie w siedzibie LGR „Zalew Wiśla-
ny” podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektów, 
tym razem z naboru przeprowadzonego w lipcu ubiegłego ro-
ku. Kwota wsparcia, w ramach środków udostępnionych przez 
LGR „Zalew Wiślany”, to ponad 2,2 mln zł. Pieniądze zostaną 
wykorzystane w dużym stopniu przez beneficjentów z sektora 
gospodarczego, ale również publicznego i społecznego. Ryba-
cy z „Zalewu Wiślanego” m.in. kupią urządzenia do pozyski-
wania, obrabiania oraz magazynowania surowca rybnego, co 
przyczyni się do rozwoju działalności rybackiej. Zakup sprzę-
tu i wyposażenia do rekreacji i turystyki wodnej pozwoli im 
z kolei na zróżnicowanie źródeł dochodów w kierunku tury-
styczno-rekreacyjnym. Przedsiębiorcy spoza branży rybackiej 
rozszerzą i rozwiną usługi dla mieszkańców i turystów, dzię-
ki czemu oferta turystyczna będzie bogatsza i bardziej uroz-
maicona. Część środków zostanie przeznaczona na działania 
na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycz-
nych, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii na 
obszarze objętym LSR. Po „rybackie fundusze” sięgają również 
jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządo-
we. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i obiek-
tów użytku publicznego niewątpliwie wpłynie na ulepszenie 
wizerunku pięknego zakątka natury, jakim jest Zalew Wiślany.

– Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” dzięki środkom unij-
nym nie tylko daje możliwości rozwoju przedsiębiorczości i poprawy 
infrastruktury powszechnie dostępnej, ale jest również animatorem 
życia społecznego i kulturalnego – mówi Gustaw Marek Brzezin, 
marszałek województwa.

Na podstawie zawartej 20 maja 2016 roku z samorządem wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego umowy na realizację Lokal-

nej Strategii Rozwoju współfinansowanej z priorytetu 4 Progra-
mu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, działająca na obszarze 
gmin Braniewo, Frombork i Tolkmicko Lokalna Grupa Rybac-
ka „Zalew Wiślany” pozyskała na lata 2014-2020 środki w wy-
sokości ponad 8,3 mln zł. Dotychczas Grupa ogłosiła 5 konkur-
sów, w tym 16 naborów i złożyła do samorządu województwa 
84 wnioski o dofinansowanie na kwotę blisko 8,5 mln zł. Samo-
rząd województwa zawarł z beneficjentami „Zalewu Wiślanego” 
35 umów o dofinansowanie na kwotę ok. 3 mln zł.

Partnerstwo w Lokalnej Grupie Rybackiej „Zalew Wiślany” 
polegające na współpracy sektora gospodarczego, społecznego 
i publicznego przyczynia się do rozwoju tej części naszego wo-
jewództwa, utrzymania i utworzenia miejsc pracy w sektorze 
rybołówstwa i poza nim, a tym samym do poprawy jakości ży-
cia na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiśla-
ny” zostało formalnie utworzone 10 lipca 2009 roku w Sta-
rostwie Powiatowym w Braniewie po wielu spotkaniach 
i konsultacjach przedstawicieli sektora gospodarczego, pu-
blicznego i społecznego. LGR „Zalew Wiślany” wystarto-
wał w roku 2011 w konkursie ogłoszonym przez MRiRW 
na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybac-
kich w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 
i zajął 4. miejsce na liście rankingowej, pozyskując ponad 
26,1 mln zł dla obszaru objętego LSROR, tj. Braniewo (gmi-
na wiejska), Braniewo (gmina miejska), Frombork (gmi-
na miejsko-wiejska), Płoskinia (gmina wiejska), Tolkmicko 
(gmina miejsko-wiejska), Elbląg (gmina wiejska), Grono-
wo Elbląskie (gmina wiejska), Markusy (gmina wiejska). 

W obecnej perspektywie 2014-2020 LGR „Zalew Wiśla-
ny” opracowała strategię rozwoju lokalnego dla obszaru 
stricte rybackiego, obejmującego gminy Braniewo (gmina 
miejska i wiejska), Frombork oraz Tolkmicko. W konkursie 
ogłoszonym przez samorząd województwa warmińsko-
-mazurskiego na wybór LSR otrzymała ponad 8,3 mln zł.

Bieżące Informacje nr 2 [365]    Luty 2020



Realizacja zadań przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – cz. I
Płatności obszarowe w ramach PROW oraz ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 
Obsługa wniosków w 2019 roku oraz nabory przewidywane w 2020 roku.

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W roku 2019 rolnicy ubiegający 
się o przyznanie płatności obszaro-
wych w ramach PROW tzn. „Płat-
ności dla obszarów z ograniczeniami 
naturalnymi lub innymi szczególny-
mi ograniczeniami (ONW)”, „Działa-
nia rolno-środowiskowo-klimatycz-
nego (PRSK)”, działania „Rolnictwo 
ekologiczne (RE)” oraz poddziałania 
„Wsparcie na zalesianie i tworzenie 

terenów zalesionych, w zakresie premii pielęgnacyjnej i zale-
sieniowej (ZGR)” mogli w terminie od dnia 15 marca do dnia 
31 maja złożyć wnioski o przyznanie tych płatności. Wniosek 
o przyznanie płatności można było także złożyć w terminie 25 
dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do 
dnia 25 czerwca 2019 r. W biurach powiatowych ARiMR w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim obsługiwanych jest 34 548 
wniosków ONW, 5 631 wniosków PRSK, 3 021 wniosków RE 
i 998 wniosków ZGR kontynuacyjnych w ramach PROW 2007-
2013 oraz PROW 2014-2020.

ARiMR, po raz pierwszy w historii obowiązującego w Pol-
sce systemu dopłat, realizowała wypłatę zaliczek na poczet 
płatności obszarowych PROW. Wypłata zaliczek trwała od 16 
października do 30 listopada 2019 r. Zaliczki w ramach płatno-
ści PROW wypłacane były w wysokości 85 proc. Od 2 grud-
nia Agencja rozpoczęła realizację płatności końcowych dla 
płatności PROW, która potrwa do 30 czerwca 2020 r. Na kon-
ta rolników z terenu woj. warmińsko-mazurskiego w ramach 
płatności PROW trafiło do tej pory w postaci zaliczek i płat-
ności końcowych łącznie 97,42 mln zł, w tym w ramach płat-
ności ONW – 41,31 mln zł, PRSK i RE – 51,23 mln zł i ZGR 
– 4,88 mln zł.

ARiMR w 2019 r. uruchomiła nowy rodzaj pomocy, finan-
sowany z budżetu PROW na lata 2014-2020. Jest to „Wspar-
cie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów le-
śnych i ich wartość dla środowiska”. W ramach tego poddzia-
łania odbyły się dwa nabory wniosków. W ramach I nabo-
ru wnioski o przyznanie takiej pomocy można było składać 
w biurach powiatowych ARiMR w terminie od 2 maja do 12 
czerwca 2019 r. II nabór wniosków odbył się w terminie od 2 
października do 12 listopada 2019 r. W ramach ww. naborów 
w skali kraju złożono 1 105 wniosków, a w woj. warmińsko-
-mazurskim 133 wnioski o przyznanie pomocy na inwesty-
cje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich war-
tość dla środowiska.

W celu zwiększania obszarów leśnych w terminie od 1 czerw-
ca do 31 lipca 2019 r. został przeprowadzony przez ARiMR na-
bór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesia-

nie i tworzenie terenów zalesionych”. W skali kraju wpłynęło 
609 wniosków, a w woj. warmińsko-mazurskim 21 wniosków 
o przyznanie wsparcia na zalesienie.

Drobni rolnicy, którzy zdecydowali się na trwałe przekaza-
nie gospodarstwa innemu rolnikowi, mogli skorzystać z unij-
nego dofinansowania w ramach poddziałania „Płatności na 
rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych go-
spodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo in-
nemu rolnikowi”, składając wniosek w terminie od 30 wrze-
śnia do 29 października 2019 r. W skali kraju o wsparcie z te-
go działania zawnioskowało 52 rolników, a w woj. warmińsko-
-mazurskim tylko 1 rolnik. 

15 marca 2020 roku planowane jest uruchomienie nowego 
działania „Dobrostan zwierząt” w ramach środków finanso-
wych PROW 2014-2020. Będzie to działanie, które ma na celu 
zrekompensowanie rolnikom dodatkowo poniesionych kosz-
tów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia prak-
tyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem 
zwierząt. „Dobrostan zwierząt” ma być działaniem rocznym, 
ale z możliwością kontynuacji na kolejne lata. Skierowane jest 
do rolników, którzy dobrowolnie zobowiążą się do podniesie-
nia dobrostanu świń lub bydła ponad to, co wynika z zapi-
sów prawa dotyczącego minimalnych warunków chowu zwie-
rząt gospodarskich. Na realizację tego działania przeznaczo-
no 50 mln euro.

Wzorem lat ubiegłych w 2020 r. od 15 marca będzie moż-
na składać wnioski w ramach poddziałania „Wsparcie na za-
lesianie i tworzenie terenów zalesionych” – premia pielęgna-
cyjna i premia zalesieniowa, działania „Rolnictwo ekologicz-
ne” i „Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne”, oraz „Płat-
ności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami’.

W 2020 roku przewidziane są również nabory dla posiada-
czy lasów jak i tych, którzy chcą założyć dopiero uprawę le-
śną. Dla poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające 
odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” 
są przewidziane dwa nabory, a mianowicie wiosną – maj/czer-
wiec i jesienią – październik/listopad. Wnioski w ramach pod-
działania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesio-
nych” – podobnie jak w roku ubiegłym – będzie można skła-
dać w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r.

W 2020 ma odbyć się już ostatni nabór wniosków w ramach 
poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się 
do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali 
swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” i jest on przewidzia-
ny na wrzesień 2020 r.
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa OT w Olsztynie w 2019 roku 
kontynuował realizację zadań w za-
kresie gospodarowania mieniem Za-
sobu Własności Skarbu Państwa 
oraz działań wynikających z ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego mają-
cych znaczący wpływ na rozwój rol-
nictwa zarówno pod względem eko-
nomicznym jak i społecznym, przy-

czyniając się do podnoszenia poziomu życia na wsi i w miastach 
w województwie warmińsko-mazurskim. Ponadto OT KOWR 
sprzyjał rozwojowi biznesu oferując do sprzedaży nieruchomo-
ści o charakterze nierolnym, w tym przeznaczone pod inwesty-
cje przemysłowe, handlowo-usługowe, budowlane, jak również 
z pokładami kopalin czy obiekty zabytkowe.
Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

Skarb Państwa powierzył KOWR wykonywanie prawa wła-
sności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do 
mienia, o którym mowa w art. 1 i 2 ustawy z 19 października 
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 817, z późn. zm.).

Jednym z podstawowych zadań jest realizacja założeń poli-
tyki społeczno-gospodarczej państwa, zwłaszcza na rzecz wsi, 
rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz postanowień ww. 
ustawy w drodze:
 wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na 

powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych,
 oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzysta-

nia osobom prawnym lub fizycznym,
 wniesienia mienia lub jego części do spółki, lub innej spółki 

prawa handlowego, w której Skarb Państwa lub instytut ba-
dawczy posiada większość udziałów lub akcji, 

 nieodpłatnego przekazania gruntu, m.in. jednostkom samorządu 
terytorialnego na realizowanie zadań własnych, lasom państwo-
wym pod zalesienie oraz na rzecz kościelnych osób prawnych,

 oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub czę-
ści mienia w celu gospodarowania,

 zamiany nieruchomości,
 przekazania w zarząd.

W województwie warmińsko-mazurskim przeprowadzo-
no łącznie 2813 przetargów na sprzedaż i dzierżawę. Sprzeda-
no 498 ha zawierając 467 aktów notarialnych na łączną kwotę 
25.876.772,8 zł. Średnia powierzchnia sprzedawanej nieruchomo-
ści wyniosła 1,05 ha przy średniej cenie gruntów rolnych 49.077 
zł/ha i nierolnych 24,20 zł/m2. Wydzierżawiono 4562 ha zawie-
rając 496 umów przy średnim czynszu dzierżawnym 6,72 dt/ha. 
Należy podkreślić, iż podstawowym kierunkiem rozdysponowa-
nia Zasobu WRSP jest dzierżawa nieruchomości przeznaczonych 
do użytkowania rolnego.

KOWR OT w Olsztynie wspierał i wpływał trwale na podnosze-
nie warunków oraz komfortu życia ludności na obszarach wiejskich 
i miejskich m.in. poprzez nieodpłatne przekazanie nieruchomości 
na cele publiczne. Przekazano na rzecz jednostek samorządu teryto-
rialnego blisko 17 ha gruntów (w 48 aktach notarialnych) m.in. na:
 budowę oczyszczalni ścieków, biogazowni oraz przepompow-

ni ścieków,
 utworzenie terenów rekreacyjno – sportowych,
 utworzenie parku wiejskiego i ścieżki ekologicznej, 
 drogi, ciągi piesze oraz parkingi.

Wydano 1 postanowienie wydające zgodę na przekazanie 
15 ha gruntów Zasobu na rzecz Parafii Kościoła Katolickiego.

W trwały zarząd gruntów Zasobu przekazano Izbie Admi-
nistracji Skarbowej w Olsztynie pod budowę obiektów związa-
nych z bezpieczeństwem przy granicy Państwa – 2 ha oraz Po-
wiatowej Inspekcji Weterynaryjnej pod budowę budynków ad-
ministracyjnych w Giżycku – 0,63 ha.

KOWR OT w Olsztynie przekazał na rzecz Krajowego Zasobu 
Nieruchomości około 66 ha na realizację potrzeb mieszkaniowych.

Oddział aktywnie uczestniczył w realizacji ustawy o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
wydając 270 zaświadczeń w tym zakresie. 

Realizując ustawę o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów 
prowadzących gospodarstwo rolne KOWR OT w Olsztynie jako 
pierwszy i dotychczas jedyny przeprowadził skutecznie proce-
durę przejęcia długu w zamian za przeniesienie na rzecz Skarbu 
Państwa własności nieruchomości o powierzchni 4,8 ha o war-
tości przejętego długu 155 tys. zł.

Obrót nieruchomościami rolnymi
Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce pomiędzy pod-

miotami na rynku prywatnym reguluje szereg przepisów, w tym 
ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1362), której przepisy stosuje się do określo-
nych ustawą nieruchomości rolnych. Kształtowanie ustroju rol-
nego jest jednym z elementów polityki państwa prowadzonej 
w trosce o bezpieczeństwo żywnościowe obywateli oraz sprzy-
janie rozwojowi obszarów wiejskich.

W ramach tych zadań Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
OT w Olsztynie:
 przyjął 1083 wnioski dotyczące wyrażenia przez Dyrektora 

Generalnego KOWR zgody na przeniesienie własności nieru-
chomości rolnych, w związku z którymi wydano 1022 decy-
zje administracyjne,

 zajął stanowisko w zakresie skorzystania lub nieskorzystania 
z prawa pierwokupu i prawa nabycia w stosunku do 1024 
warunkowych umów sprzedaży oraz umów przenoszących 
własność, 

 nabył do Zasobu 23 nieruchomości o łącznej powierzchni nie-
mal 2.050 ha za około 54,4 mln zł.

Zadaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, państwowej osoby prawnej działającej na podstawie ustawy 
z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, jest wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia, 
aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich w interesie polskich rolników oraz podmiotów funkcjonują-
cych w sektorze rolno-spożywczym.

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

Podsumowanie działań w zakresie gospodarowania nieruchomościami
ZWRSP oraz realizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w 2019 r.
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Uprawa warzyw cebulowych – por
Znane od stuleci, uprawiane już w starożytności, jedne z głównych składników naszej kuchni. Mowa tu oczywiście 
o czosnku, cebuli i porze. Te trzy rośliny, mają szerokie zastosowanie w gastronomi, a ich szeroki wachlarz właści-
wości odżywczych i leczniczych, tylko skłania nas do jak najczęstszego spożywania.

inż. Barbara Kocięda
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo

Czosnek (Allium L.), cebula (Allium cepa 
L.) i por (Allium ampeloprasum L.) przywę-
drowały do nas z Azji, należą do rodziny 
amarylkowatych (Amaryllidaceae). Pierw-
sze rysunki cebuli pojawiły się już w epo-
ce brązu, sprzed 5000 lat p.n.e. Czosnek 
towarzyszy nam od pięciu tysięcy lat, na-
tomiast o porze wiemy, że był już upra-
wiany w starożytnym Egipcie, Rzymie 
i Grecji. Swoją popularność zawdzięcza-
ją tym, że są w miarę proste w uprawie 
i mają bardzo długi okres przechowywa-
nia, ale przede wszystkim mają bardzo 
dużo właściwości odżywczych i leczni-
czych. Rosnąca ostatnio cena na te warzy-
wa, skłania coraz więcej osób do wpro-
wadzenia na nowo do swoich ogrodów 
uprawę tych roślin. Niektórzy rolnicy de-
cydują się też na wprowadzenie uprawy 
tych warzyw w celach zarobkowych.

Por ma nieduże wymagania ciepl-
ne, nasiona kiełkują już w temperaturze 
2-4˚C, a optymalna temperatura wzro-
stu to 15-20˚C. Odmiany wczesne mo-
gą znieść spadki temperatury nawet do 
-10˚C, a odmiany późne w czasie łagod-
nych zim, mogą pozostać w gruncie na 
całą zimę. Jednakże roślina ta ma bardzo 
duże wymagania wodne. Szczególnie 
wrażliwa jest na niedobór wody w fazie 
kiełkowania i wschodów oraz w okresie 
intensywnego wzrostu. Najlepszymi gle-
bami pod uprawę porów są gleby o du-
żej pojemności wodnej, zasobne w próch-
nicę, szczególnie odpowiednie są gleby 
torfowe, czarnoziemy, mady średnie. Od-
czyn pH powinien wynosić 5,5-7 dla gleb 
torfowych oraz 6,5-7 dla gleb mineral-
nych. Wyróżnia się trzy odmiany porów: 
wczesna o dłuższej łodydze rzekomej, 
średniowczesna i późna, która charakte-
ryzuje się krótszą łodygą rzekomą, czę-
sto zaznaczone ma zgrubienie cebulowe, 
niebiesko-zieloną barwę oraz w łagodne 
zimy, może zimować w gruncie. 

Nawożenie i uprawa gleby

Na glebach żyznych, zasobnych 
w próchnicę, roślinę uprawiamy w dru-
gim roku po oborniku. Na glebach słab-

szych już po pierwszym roku po oborni-
ku uprawiamy pory. Najlepszym przed-
plonem są: ogórki, selery, pomidory, wa-
rzywa kapustne oraz zboża. Nie nale-
ży uprawiać porów zaraz po warzy-
wach cebulowych, ze względu na moż-
liwość porażenia tymi samymi choroba-
mi i szkodnikami. Stosując rozsadę 12-
16 tygodniową, por może być uprawia-
ny jako poplon sadzony w końcu czerw-
ca lub pierwszej połowie lipca po rośli-
nach wcześnie schodzących z pola, jak 
ziemniak wczesny, kalafior czy kapu-
sta wczesna. Jako roślina, która bardzo 
korzystnie wpływa na strukturę gleby, 
jest doskonałym przedplonem dla więk-
szości gatunków roślin warzywniczych. 
Ilość zastosowanego obornika najlepiej 
określić na podstawie planu nawozo-
wego sporządzonego na podstawie ba-
dań gleby oraz planowanym do uzy-
skania plonu.

Sposoby uprawy

Wyróżnia się dwa sposoby upra-
wy porów: uprawa z siewu nasion 
oraz z rozsady. Uprawa z siewu bez-
pośredniego jest szybszą metodą upra-
wy, znacznie zmniejsza czas pracy, któ-
ry przy uprawie z rozsady jest większy 
z powodu produkcji i sadzenia rozsady. 
Jednakże, mimo uzyskiwanie dość wy-
sokiego plonu, jego jakość jest mniej wy-
równana. Rośliny produkowane tą me-
todą, charakteryzują się krótszą, wybie-
loną częścią łodygi rzekomej i bardziej 
zaznaczonym zgrubieniem cebulowym, 
w porównaniu do plonów uzyskanych 
z rozsady. Uprawa z rozsady jest uprawą 
bardziej pracochłonną, ale w jej przy-
padku walka z chwastami jest łatwiej-
sza oraz jakość plonu jest zdecydowa-
nie lepsza. 

Wykonując siew prosto do gruntu, po-
winniśmy przygotować nasze pole, tak, 
aby nie było na nim brył i kamieni i by-
ło ono wyrównane. Nasiona wysiewa 
się w terminie koniec marca – począ-
tek kwietnia w rzędach do 45 cm. Jeżeli 
wykonujemy uprawę na przezimowanie 
w gruncie i zbiór wiosną, nasiona moż-

na wysiać w maju. Przy siewie siewni-
kiem tradycyjnym norma wysiewu to 
2-3 kg nasion, jeżeli używamy siewni-
ków bardziej precyzyjnych, można ob-
niżyć ilość nasion do 1-1,5 kg. Po wscho-
dzie, optymalne zagęszczenie roślin wy-
chodzi 18-22 szt./m2. Zbyt gęste zasiewy 
należy przerwać. 

Wykonując uprawę z rozsady, musi-
my posiadać tunel foliowy albo inspekty. 
Termin siewu porów zależy od odmia-
ny oraz od planowanego terminu zbioru. 
Produkcja sadzonek z rozsady trwa 8-12 
tygodni, rozsada powinna mieć grubość 
ok. 8 mm do sadzenia w dołki. Do obsa-
dzenia 1 ha potrzebne jest około 200 tys. 
szt. roślin, aby uzyskać taką ilość rozsa-
dy, należy wysiać 1,2-1,5 kg nasion. Na 
1 m2 wysiewa się 5-15 gram nasion (im 
starszą rozsadę chcemy wysadzać, tym 
stosujemy niższą normę wysiewu). Wy-
siane nasiona utrzymujemy w tempera-
turze około 20˚C, co sprzyja szybkiemu 
wschodowi roślin. Gdy rośliny już nam 
wzejdą, obniżamy temperaturę do 16-
18˚C, a od fazy wyprostowanego liścia 
do 12-15˚C. Należy pamiętać, że w nocy 
temperatura powinna być niższa o 2-3˚C. 
Na tydzień przed sadzeniem rozsad na-
leży je zahartować. Jeżeli chcemy mieć 
zbiór w drugiej połowie czerwca – po-
czątku lipca, wysiew rozsady zaczyna-
my już w końcu stycznia lub na począt-
ku lutego. Tak wyprodukowaną rozsa-
dę sadzimy do gruntu w kwietniu. Po-
ry do gruntu sadzimy od kwietnia do 
lipca, w zależności od odmiany i termi-
nu zbioru. Rozstaw między rzędami po-
winien wynosić 45 cm, a pomiędzy ro-
ślinami w rzędzie 7-10 cm na zbiór let-
ni, 12-15 cm na zbiór jesienny oraz 15-
20 cm dla roślin zimujących w gruncie. 
Głębokość sadzenia wynosi 6-8 cm. Pod-
czas sadzenia, zbyt długie korzenie skra-
ca się, aby się nie zawijały. Jeżeli chce-
my uzyskać dłuższą część wybieloną, to 
głębokość sadzenia powinna wynosić 20 
cm, a sama rozsada powinna być długa, 
a jej grubość powinna wynosić przynaj-
mniej 6 mm. Rośliny wysadza się w doł-
ki o średnicy 2,5 cm i głębokości 20 cm, 
bez odciskania w ziemi. 
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Zabiegi pielęgnacyjne

Głównymi zabiegami pielęgnacyjnym 
są: zwalczanie chwastów, spulchnianie 
gleby, nawożenie pogłówne, nawadnia-
nie, przerywanie, ewentualne obsypy-
wanie roślin ziemią i w uprawie z siewu 
przykrywanie roślin. Aby uzyskać wyso-
ki plon o dobrej jakości należy utrzymy-
wać plantację wolną od chwastów. Najgor-
szy wpływ na nasz plon ma zachwaszcze-
nie w pierwszych dwóch miesiącach. Jeżeli 
planujemy pozbywanie się chwastów me-
chanicznie, należy pamiętać podczas sie-
wu, aby międzyrzędzia były dostosowane 
do szerokości kół sprzętu. Dobry efekt da-
je połączenie chemicznego i mechaniczne-
go systemu zwalczania chwastów. Spulch-
nianie gleby jest jednym z najważniejszych 
zabiegów w uprawie porów z siewów. Za 
pomocą lekkich bron posiewnych, wałem 
kolczastym lub broną chwastownik do-
konuje się niszczenia tworzącej się skoru-
py glebowej. Po wschodzie roślin z siewu 
oraz po siewie z rozsady, do spulchnia-
nia gleby i jednoczesnego usuwania chwa-
stów stosuje się pielniki. Należy pamiętać, 
że spulchnianie gleby musi być bardzo 
płytkie, na 2-3 cm, aby nie uszkodzić syte-
mu korzeniowego roślin. Przerywanie jest 
bardzo ważną czynnością przy nadmier-
nym zagęszczeniu roślin, jeżeli uprawa 
jest z siewu. Przeprowadza się ją w czasie 
trwania fazy 1-2 liści właściwych, przy do-
brym uwilgotnieniu gleby. Po przerywce 
rozstaw w rzędzie powinien wynosić 7-10 
cm, jeżeli zbiór przewidziany jest na lato, 
oraz 15-20 cm dla zbiorów wiosennych.

Nawożenie pogłówne wykonujemy dla 
upraw przeznaczonych na zbiór jesienny. 
Pierwszą dawkę azotu, stosujemy 3-5 ty-
godni od posadzenia, natomiast drugą 
w pierwszej połowie sierpnia. Najlepszy-
mi nawozami są saletry amonowo-wap-
niowe. Dawkę azotu najlepiej określić na 
podstawie planu nawozowego sporządzo-
nego na podstawie badań gleby oraz pla-
nowanym do uzyskania plonu.

Największe zapotrzebowanie na wodę 
por ma w okresie intensywnego wzrostu 
tzn. dla roślin planowanych do zbioru 
letniego w okresie czerwca i lipca, nato-
miast dla planowanych na jesień termin 
ten przypada od połowy lipca do połowy 
września. Poprawne nawodnienie roślin 
wpływa na wyrównanie roślin, zwięk-
sza ich ciężar oraz średnicę cebuli. Ro-
ślin, które planujemy pozostawić w polu 
na zimę, nie należy podlewać we wrze-
śniu, ponieważ prowadzi to do spadku 
ich wytrzymałości i odporności na mróz. 

Zabieg pielęgnacyjny polegający na 
obsypywaniu roślin ziemią jest stosowa-
ny przy sadzeniu w bruzdy lub na pła-
sko. Rośliny podsypywane są dwukrot-
nie, raz w sierpniu, a następnie we wrze-
śniu na wysokość 15 cm. Zabieg ten wy-
konuje się w celu uzyskania dłuższej czę-
ści wybielonej oraz zwiększenia zimotr-
wałości rośliny pozostawionej w polu. 

Choroby i szkodniki

Najgroźniejszymi chorobami są: bia-
ła zgnilizna korzenna (szczególnie w la-
ta chłodne i wilgotne) oraz różowa zgni-
lizna korzenna (szczególnie w latach mo-
krych i ciepłych). Podstawową metodą 
działania zapobiegającą tym chorobom 
jest odpowiedni płodozmian (kilkuletnia 
przerwa w uprawie warzyw cebulowych 
na danym polu) oraz zaprawianie nasion. 

Najgroźniejszymi szkodnikami są: mi-
niarka porówka, wgryzka szczypiorka 
oraz wciornastki. Miniarka porówka to 
białe larwy około 5 mm, które wygryza-
ją wzdłuż wewnętrzną część środkowych 
liści. W dolnej części korytarza widoczne 
są brązowe bobówki do 4 mm. Szkodnika 
zwalcza się poprzez opryskiwanie rośli-
ny 2 tygodnie po sadzeniu, następnie wy-
konuje się 2-3 zabiegi w odstępie 10 dni 
w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu. 
Należy pamiętać, aby jesienią stosować 
insektycydy o krótkim okresie karencji. 
Wgryzka szczypiorka w liściach wygry-
za tkankę w widoczne chodniki w posta-
ci białych smug. Szkodnik ten to zielon-
kawa gąsienica o długość około 10 mm. 
Jeżeli szkodnik występuje, należy zasto-
sować odpowiednie insektycydy. Wcior-
nastki są to kremowe lub żółte larwy 0,5-
1,5 mm oraz czarne uskrzydlone owady 
do 1,5 mm żerujące między liśćmi w dol-
nej części rośliny, pozostawiając drobne, 
podłużne jasne plamki. Uszkodzone liście 

przybierają barwę szarozieloną. Rozwojo-
wi szkodników sprzyja ciepła i sucha po-
goda. Po pokazaniu się szkodników na-
leży od razu opryskać roślinę odpowied-
nim insektycydem, a następnie zabieg po-
wtórzyć po 7 dniach.

Zbiór i przechowywanie

Wczesne odmiany porów zbiera się 
w czerwcu oraz lipcu. Warzywa prze-
znaczone do spożycia zimą zbiera się 
w październiku oraz listopadzie. Nato-
miast plony przeznaczone do spożycia 
wiosną, zbiera się po rozmarznięciu grun-
tu do połowy maja. Późno sadzone pory, 
które w momencie zimy były bardzo mło-
de, o wiele lepiej zimują. Na dobre przezi-
mowanie ma wpływ obsypywanie roślin 
ziemią jesienią. Na jakość plonów, nieko-
rzystnie wpływa zbyt mokra jesień, na-
tomiast dobry wpływ ma przykrycie na 
zimę plantacji włókniną polipropyleno-
wą o masie 30 g/m2. Pory można prze-
chowywać w zagłębionych zagonach, ro-
wach, belgijkach lub tunelach foliowych. 
Dołując rośliny na zagonach, szerokości 
1,5-2 m, umieszcza się je pionowo lub lek-
ko skośnie w rowkach wykopanych w po-
przek zagonu, a następnie korzenie i dol-
ne części łodygi zasypuje się ziemią. Po 
nadejściu mrozów na wierzch zagonu kła-
dzie się cienką warstwę słomy lub łętów, 
aby uchronić roślinę przed zmarznięciem. 
Warzywa można przechowywać również 
w komorach chłodniczych w temperatu-
rze 0˚C i wilgotności względnej powietrza 
na poziomie 95% i więcej. W takich wa-
runkach można przechowywać warzywa 
przez 3-4 miesiące. Pory należy przecho-
wywać w głębokich skrzynkach.

Źródło:
- Uprawa warzyw cebulowych, inż. Krysty-
na Grzelak

Fot. Izabela Kocięda
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„Złote ziarno” – kukurydza – co o niej wiemy?
Jedna z najstarszych roślin pastewnych. Jej początki znane już były 10 tysięcy lat temu. Sprowadzona do Europy 
przez Kolumba o wyjątkowo wszechstronnym zastosowaniu. Kukurydza – bo o niej mowa należy do najbardziej 
wydajnych roślin uprawnych, a jej możliwości wynikające z jej potencjału plonotwórczego nie są w pełni wykorzysty-
wane, głównie z powodu błędów agrotechnicznych.

mgr inż. Anna Sawko
p.o. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ostróda

Głównym elementem powodzenia w uprawie kukurydzy 
jest właściwy dobór odmian w zależności od warunków agro-
meteorologicznych. Jednym z kryterium w doborze mieszań-
ców jest ich wczesność. By uzyskać właściwą dojrzałość tech-
niczną do zbioru na kiszonkę należy wysiewać mieszańce 
wczesne i średnio wczesne. Wczesność mieszańców określa się 
umownie za pomocą liczb FAO. 

Mieszańce wczesne potrzebują mniej ciepła do swojego roz-
woju, mają krótszy okres wegetacji i z reguły dają niższy plon. 
W polskim rejestrze odmian, prowadzonym przez Central-
ny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, znajduje się 
obecnie 120 mieszańców kukurydzy. 75 spośród nich (62,5%) 
wpisano do rejestru w ostatnich 5 latach (2002-2004), a w ostat-
nim roku wpisano 13 mieszańców. Jednocześnie w latach 2002-
2004 wycofano z rejestru aż 42 mieszańce. Świadczy to o bar-
dzo dużej dynamice zmian w rejestrze COBORU. Odmiany 
starsze są zastępowane przez odmiany nowsze o korzystniej-
szych cechach użytkowych.

Zgodnie z rejestracją COBORU 62 mieszańce są przezna-
czone do uprawy na ziarno, 41 do uprawy na kiszonkę z ca-
łych roślin, a 17 – to mieszańce ogólnoużytkowe, przeznaczo-
ne zarówno do uprawy na ziarno, jak i na kiszonkę. Większość 
mieszańców ziarnowych, zwłaszcza z grup wczesnej i średnio 
wczesnej, może być również użytkowana w uprawie na kiszon-
kę. Z takich mieszańców uzyskuje się kiszonkę o zwiększonym 
udziale kolb i ziarna, a więc wysokoenergetyczną, szczególnie 
przydatną w intensywnej produkcji mleka i mięsa wołowego.

Poza właściwym doborem odmiany istotne znaczenie w pra-
widłowej uprawie kukurydzy maja warunki glebowe, dobór 
stanowiska i odpowiednia uprawa roli. Mimo, iż kukurydza nie 
ma dużych wymagań glebowych najlepiej plonuje na glebach 
o głębokiej warstwie próchniczej, dobrej strukturze, przepusz-
czalnych, szybko nagrzewających się wiosną. Wymaga bardzo 
starannej uprawy roli, gdyż stosowanie uproszczeń uprawo-
wych w dłuższym okresie przy uprawie w monokulturze pro-
wadzi do zmniejszenia plonów. Dodatkowo by uzyskać wyso-
kiej jakości pasze dla bydła warto pamiętać oczywiście o od-
powiednim nawożeniu i ochronie, bo kukurydza wytwarzając 
obfitą masę o wysokiej koncentracji energii pobiera znaczne ilo-

ści składników pokarmowych. A jako roślina charakteryzująca 
się powolnym wzrostem w początkowym okresie wegetacji jest 
narażona na szybki wzrost chwastów. Zatem odpowiednie od-
chwaszczenie plantacji zarówno przed siewem jak i dobór her-
bicydów w późniejszym okresie przełoży się na wysokość uzy-
skiwanego plonu i tym samym na jakość paszy dla zwierząt. 

Ale kukurydza to nie tylko pasza dla bydła. Złote ziarno – 
bo tak jest też określana ma szerokie zastosowanie w żywie-
niu ludzi. Bogata w witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – A, 
D, E i K oraz takie składniki mineralne, jak sód, wapń, potas, 
magnez i żelazo. Wpływają one na budowę kości, gospodarkę 
wodną organizmu, prawidłowe funkcjonowanie układu mię-
śniowego i nerwowego. Zawiera selen co ma szczególne zna-
czenie w profilaktyce przeciwnowotworowej. Myśląc o kukury-
dzy, zawsze wyobrażamy sobie kukurydzę konserwową, która 
na ogół dostępna jest w puszkach i można ją kupić właściwie 
w każdym sklepie spożywczym. Innym rodzajem kukurydzy, 
który przychodzi nam na myśl jest popcorn, przez miłośników 
chętnie spożywany np. podczas wyjścia do kina. Jednak ku-
kurydza jest również szeroko wykorzystywana przy produkcji 
żywności, choć nie wszyscy o tym wiedzą – olej kukurydziany, 
który w ponad 80% składa się z kwasów tłuszczowych jedno- 
i wielonienasyconych, które z punktu widzenia zdrowotnego 
należą do niedoborowych względem zapotrzebowania człowie-
ka, czy syrop z kukurydzy, który jest coraz częściej stosowany. 
Szczególnie przy produkcji słodyczy, ale i innych, jak np. ket-
chup. Choć nie polecany i trzeba na niego uważać szczególnie 
bo ma on szczególnie niekorzystne działanie i nie bez powo-
du jest składnikiem produktów potencjalnie uważanych za nie-
zdrowe i niekorzystnie wpływające na otyłość.

Nie wszyscy wiedzą i co ciekawe, nie tylko sama kukury-
dza niesie korzyści. Jej znamiona (tzw. „wąsy”) sprawdzają się 
w lecznictwie. Działają moczopędnie, wpływają na obniżenie 
masy ciała, zapalenia i inne nieprawidłowości w funkcjonowa-
niu układu moczowego. Nie warto jednak na własną rękę intu-
icyjnie przygotowywać znamion – istnieje ryzyko, że zamiast 
działania moczopędnego spowodują przeczyszczenie.

|
Pamiętajmy! Kukurydza jest jedną z roślin najczęściej mo-
dyfikowanych genetycznie. Tak to już jest z żywnością, że 
w dobie często niezdrowej żywności najważniejszy jest 
nasz wybór. Dlatego najbezpieczniej jest wybierać kuku-
rydzę z polskich pól, jeśli jest to ekologiczną, świeżą, naj-
lepiej w sezonie. 

Źródła:
- Poradnik sygnalizatora ochrony kukurydzy – Poznań 2016 
- Technologia uprawy kukurydzy, wyd. I – Olsztyn 1999
- www.poradnikzdrowie.pl 

Stosowany w Polsce opisowy podział odmian
wygląda następująco:

do FAO 190 odmiany bardzo wczesne

FAO 200-220 odmiany wczesne

FAO 230-240 odmiany średnio wczesne

FAO 250-290 odmiany średnio późne

FAO 300 i powyżej odmiany późne
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Cykoria czyli tzw. podróżnik błękitny
– charakterystyka i uprawa
Główne zastosowanie cykorii to surowiec do produkcji namiastek kawowych. Jako roślina pastewna jest użytkowana 
w niewielkim zakresie, ponieważ bywa czasem surowcem uzupełniającym w produkcji spirytusu, płynnej fruktozy 
oraz w przemyśle tekstylnym i farmaceutycznym. Niemalże cała produkcja krajowa jest przeznaczona do otrzymywa-
nia namiastki kawy. Na świecie po raz pierwszy cykorię zastosowano w tej postaci w Holandii w 1772 roku.

mgr inż. Marzena Szymańska
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Giżycko

Jest rośliną, która posiada wiele za-
let leczniczych: korzystnie oddziaływu-
je na układ pokarmowy – pobudza ape-
tyt, poprawia pracę wątroby, przez co 
wytwarza ona większą ilość żółci. Kolej-
nym plusem spożywania cykorii jest to, 
że umożliwia ona produkcję czerwonych 
krwinek i poprawia pracę nerek. Stoso-
wanie cykorii zalecane jest dla osób zma-
gających się z wysokim poziomem cho-
lesterolu oraz cukrzycą, jak też kobietom 
w okresie laktacji, ponieważ zwiększa 
ilość mleka u karmiących matek. Cyko-
ria jest uznawana za bezkofeinowy sub-
stytut kawy, ponieważ powoduje wzmoc-
nienie organizmu.

W Polsce pierwsza fabryka przerobu 
cykorii powstała we Włocławku w 1816 ro-
ku. Liście i łodygi cykorii, świeże jak i ki-
szone są cenną paszą białkową zawierają-
cą witaminy A, B, C i wpływają na zdro-
wotność zwierząt. Wartość paszowa korze-
ni jest duża, przewyższająca nawet war-
tość korzeni buraków cukrowych. Są one 
początkowo niechętnie zjadane ze wzglę-
du na gorzki smak, do którego zwierzę-
ta się szybko przyzwyczajają. Uprawa cy-
korii przyczynia się do niszczenia mątwi-
ka buraczanego, więc dobrze jest ją upra-
wiać w pobliżu upraw buraka cukrowego.

Cykoria należy do rodziny astrowa-
tych. W uprawie polowej główne znacze-
nie ma cykoria korzeniowa oraz uprawia-
na na warzywo cykoria sałatowa. W Pol-
sce występuje forma dziko rosnąca, tzw. 
podróżnik błękitny. Jest to bylina tworzą-
ca długi, rozgałęziony, brunatny korzeń. 
Chwast ten jest niebezpieczny w pobliżu 
plantacji nasiennej cykorii korzeniowej, 
gdyż łatwo krzyżuje się z formą upraw-
ną, obniżając jej wartość użytkową. Cyko-
ria korzeniowa charakteryzuje się silnie 
wykształconym korzeniem spichrzowym 
oraz bardziej wyrównanym niż u form 
dzikich pokrojem liści. Cykoria upraw-
na jest rośliną dwuletnią. W pierwszym 
roku wytwarza korzeń spichrzowy oraz 
bujną rozetę liściową o dużej zdolności 

regeneracyjnej. Umożliwia to kilkukrotne 
koszenie liści na paszę w ciągu jednego 
okresu wegetacyjnego. Natomiast w dru-
gim roku uprawy rośliny wytwarzają pę-
dy generatywne, na których w okresie li-
piec-sierpień powstają błękitne, owado-
pylne kwiatki zebrane w koszyczki. Po 
zapłodnieniu wytwarza się owoc zwa-
ny niełupką. Jest on kształtu stożkowa-
to-walcowatego, u podstawy zwężony, 
3-5 żeberkowy. Na szczycie owocu zebra-
ne są zaschłe liście. Owoce dojrzałe mają 
kolor jasnoszary lub brunatny a ich dłu-
gość wynosi 2-3,5 mm, zaś szerokość 1-1,5 
mm. Nasiona w normalnych warunkach 
polowych kiełkują po 10 dniach. Wscho-
dząca roślina jest bardzo wątła i słaba, 
ale o dużej zdolności regeneracyjnej. Po 
uszkodzeniu łatwo odrasta, a gdy stosu-
je się kilkakrotne koszenie, plon liści bar-
dzo silnie wzrasta. Korzeń spichrzowy 
jest żółtobiały, o kształcie wrzecionowa-
tym, klinowatym lub walcowatym. Nato-
miast cykorie dziko rosnące mają korzeń 
cienki, długi i często silnie rozgałęziony.

Uprawa

Do wytworzenia wysokiego plonu cy-
korii należy zapewnić jej odpowiednią wil-
gotność gleby. Najwięcej wody cykoria po-
biera w okresie lipiec-sierpień i występu-
jąca wówczas susza wyraźnie odbija się 
na jej plonowaniu. Jednak zbyt obfite opa-
dy są niepożądane, bo mogą spowodować 
zwiększenie liczby pustych przestrzeni. 
Cykoria wymaga stanowiska oraz upra-
wy roli podobnych jak burak cukrowy. Na 
pewno nieodpowiednie będą gleby ciężkie, 
ilaste, podmokłe, łatwo zaskorupiające się, 
lekkie piaski oraz gleby kwaśne. 

Jeśli chodzi o przedplon to dobrym 
rozwiązaniem będą tu ziemniaki, rośli-
ny strączkowe, pszenica, jęczmień, rze-
pak. Po zbiorze cykorii zostają w glebie 
urwane korzenie, które łatwo odrasta-
ją. Dlatego po cykorii uprawia się zwy-
kle gęste mieszanki zagłuszające odro-

sty. Dobrym rozwiązaniem będzie też 
uprawa roślin okopowych gdyż odrasta-
jące rośliny łatwo jest zniszczyć podczas 
uprawy międzyrzędzi.

Cykorię uprawia się zwykle na obor-
niku, który należy zaorać jesienią. Można 
ją również umieszczać w dalszych latach 
po oborniku albo wyłącznie na nawozach 
mineralnych. Należy wówczas, podobnie 
jak przy uprawie buraków, stosować za-
biegi zwiększające zawartość próchnicy 
w glebie. Na jesieni stosuje się głęboką 
orkę oraz uprawki odchwaszczające. Na 
wiosnę należy zapobiegać zbytniej utra-
cie wilgotności z gleby oraz powodować 
przyspieszenie ocieplenia gleby. 

Cykorię sieje się nieco później niż bu-
raki cukrowe, zwykle o 10-14 dni. Przy 
wcześniejszych siewach uzyskuje się 
wprawdzie wyższe plony, ale zwięk-
sza znacznie występowanie pośpiechów. 
Optymalny termin siewu w skali ogólno-
krajowej przypada zwykle między koń-
cem kwietnia a połową maja. Nasiona są 
bardzo drobne i lekkie, wysiewa się ich 
3-4 kg/ha na niewielką głębokość w gra-
nicach 0,5-1,5 cm. Nie należy stosować 
zbyt szerokich międzyrzędzi, gdyż po-
woduje to zwiększenie kawern czyli pu-
stych przestrzeni, w praktyce sieje się 
co 30-40 cm. Jeżeli nasiona umieści się 
w korzystnych warunkach glebowych, 
wschody ukazują się do 10 dni. Przy gle-
bie przesuszonej okres wschodów może 
opóźnić się do 3 tygodni. 

Jeśli chodzi o zbiór, to termin kopania 
najlepiej dostosować do terminów odbio-
ru surowców przez odbiorcę aby zdążyć 
przed przymrozkami. Opóźnienie kopa-
nia jest korzystne dla rolnika, gdyż za-
równo plony korzeni, jak i inuliny wzra-
stają do połowy października. Plony liści 
natomiast spadają od około 15 września.

Źródła:
- „Szczegółowa uprawa roślin” Zofia Jasiń-
ska, Andrzej Kotecki Wrocław 2003,

- www.farmer.pl
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Technologia uprawy ostropestu plamistego
Ostropest (Silybum marianum) jest rośliną jednoroczną przypominającą wyglądem oset. Należy do rodziny astrowa-
tych (Asteraceae). Pochodzi z basenu Morza Śródziemnego (Europa Południowa, Turcja, Izrael, Egipt, aż po Maroko). 
W Polsce uważany jest za roślinę zielarską, jego uprawa nie jest skomplikowana i bardzo wymagająca.

inż. Iwona Szajda 
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Ostropest wyrasta na wysokość 2 m. 
Liście obejmują swoją nasadą łodygę. Ich 
brzegi są silnie kolczaste. Na szczycie ło-
dygi wyrastają kwiatostany o purpurowej 
barwie. Kwitnie od lipca do sierpnia. Moż-
na go w dzikiej formie spotkać na polach 
i w ogrodach, nie jest szczególnie wyma-
gający pod względem różnorodności gle-
bowej. Roślina bardzo głęboko się korze-
ni, nawet do 1,5 m.

Ostropest może być uprawiany na 
glebach każdego rodzaju, najlepiej o pH 
w granicach 6,0, czyli lekko kwaśnym. Nie 
toleruje dużej wilgotności podłoża. Naj-
lepiej rośnie i rozwija się na słonecznym 
i otwartym stanowisku. Nasiona wysiewa-
my w kwietniu, bezpośrednio do gruntu, 
na głębokość 2-3 cm. Wschody ukazują się 
po 2-3 tygodniach od siewu. Siew przepro-
wadzamy siewnikiem rzędowym w szero-
kie rzędy (40-50 cm) lub agregatem upra-
wowo-siewnym w kwietniu w ilości 12-15 
kg/ha, na słabszych glebach wysiew nale-
ży zwiększyć do 20 kg/ha.

Optymalne pH mieści się w szerokim 
zakresie 5,7-7,2. Gatunek ten należy upra-
wiać w 2. lub 3. roku po oborniku. Do-
brym przedplonem są ziemniaki, buraki, 
warzywa, zboża jare, rzepak i motylkowe. 
Nie przeszkadza mu uprawa w monokul-
turze nawet przez 20 lat. Posiany dwa la-
ta z rzędu w tym samym miejscu, w ko-
lejnych latach może rosnąć już bez sie-
wu. Osypujące się przed i podczas zbio-
ru nasiona pozwalają w kolejnych latach 
uprawy obniżyć normę wysiewu o 20-
30 proc. Zalecane nawożenie na hektar 
to 40-60 kg N, 80-100 kg P2O5 i 120-140 
kg K2O. Dodatkowym atutem jest nisko-
nakładowość uprawy, gdyż ostropest ma 
raczej małe wymagania pokarmowe. Na-
wożenie potasowe i fosforowe stosuje się 
przedsiewnie, natomiast azot można wy-
siać w dwóch równych dawkach. Pierw-
sza 10 dni przed siewem, a druga w fa-
zie rozety o 4-6 liściach. Ostropest źle re-
aguje na bezpośrednie nawożenie oborni-
kiem, dlatego należy go zastosować z od-
powiednim wyprzedzeniem.

Również pielęgnacja plantacji nie 
jest kosztowna, ogranicza się do walki 
z chwastami ze względu na krótki okres 
wegetacji, kiedy rośnie stosunkowo po-
woli. Walkę z chwastami można prowa-
dzić również mechanicznie, np. przy za-
stosowaniu opielacza ciągnikowego, jed-
nak tylko do momentu przykrycia mię-
dzyrzędzi. Pogłównie można stosować 
również środki na chwasty jednoliścien-
ne. Do ochrony tej rośliny zarejestrowa-
ne są dwa herbicydy Fusilade Forte 150 
EC oraz Stomp 400 SC.

Zbiór ostropestu przeprowadza się za-
zwyczaj dwufazowo. Jest podobny do 
zbioru rzepaku, chociaż można dokonać 
zbioru bezpośrednio z pnia. Zbiór dwufa-
zowy polega na ścięciu ostropestu na po-
kos najpóźniej w momencie, gdy na kwia-
tach pojawia się puch świadczący o doj-
rzałości nasion. Na pokosach powinien 
pozostać od 7 do 14 dni, aż zaschnie. Na-
stępnie z pokosu omłot odbywa się kom-
bajnem zbożowym z podbieraczem. Plon 
z hektara wynosi średnio od 1 do 1,5 to-
ny. Przy sprzyjających warunkach i na do-
brych glebach można uzyskać plon docho-
dzący nawet do 3 t/ha. Nasiona ostrope-
stu powinny zostać wstępnie oczyszczone 
i niezwłocznie dosuszone do wilgotności 
około 10 proc., w przeciwnym razie może 
dojść do zapleśnienia.

Surowiec farmaceutyczny

Ostropest znalazł zastosowanie głów-
nie jako surowiec farmaceutyczny słu-
żący do produkcji leków roślinnych sto-
sowanych przy schorzeniach wątroby. 
W suchej owocni i w łupinie nasiennej 
niełupek roślina kumuluje sylimarynę, 
która jest zbiorczym określeniem grupy 
flawonolignanów, czyli związków zali-
czanych do flawonoidów. Są one stosun-
kowo rzadko spotykane w świecie roślin. 
Zawartość sylimaryny w owocach wy-
nosi od 1 do 3,3 proc. Na wstępnym eta-
pie produkcji sylimaryny następuje od-
dzielenie owocni od materiału zapaso-
wego niełupek.

Ochrona wątroby

Flawonolignany wykazują działanie 
odtruwające i ochronne dla wątroby. Dzia-
łanie odtruwające polega na obniżeniu stę-
żenia bilirubiny we krwi oraz normalizo-
waniu parametrów (AST, ALT, GGT). Pre-
paraty zawierające kompleks flawonoli-
gnanów są zalecane w długotrwałej terapii 
chorób wątroby, a także w leczeniu wiru-
sowego zapalenia wątroby typu A, B i C. 

Brak skutków ubocznych w terapii sy-
limaryną, nawet w dużych dawkach, ma 
szczególne znaczenie przy leczeniu prze-
wlekłych schorzeń wątroby. Pomaga chro-
nić wątrobę przed działaniem czynników 
zewnętrznych, jak i wolnych rodników. 
Produktu tego nie należy stosować przez 
dzieci, kobiety w ciąży i w okresie kar-
mienia piersią.

Dla przemysłu kosmetycznego

Olej z ostropestu, zawierający 1-proc. 
sylimarynę, jest wykorzystywany 
w przemyśle kosmetycznym. Chroni bło-
ny komórkowe przed wolnymi rodnika-
mi. Kompleks flawonolignanów w kre-
mach zmniejsza zaczerwienienia, rozja-
śnia cerę oraz poprawia zdolności regene-
racyjne skóry. Posiada on zdolność hamo-
wania rozwoju mikroorganizmów na po-
ziomie konserwantów, stosowanych obec-
nie w przemyśle kosmetycznym i farma-
ceutycznym. 

Na paszę

Obłuszczone niełupki ostropestu, po-
wstałe jako produkt uboczny przy produk-
cji sylimaryny, stosuje się na cele paszowe. 
Owoce lub ekstrakt z ostropestu mogą być 
przydatne dla intensywnie tuczonych zwie-
rząt, u których wątroba jest szczególnie ob-
ciążona. Stanowi białkowy komponent do 
mieszanek treściwych. Koncentrat sylima-
ryny dodaje się do paszy kurcząt brojlerów 
w celu zwiększenia ich masy ciała. Podob-
ne efekty uzyskuje się, stosując w żywieniu 
tuczników mieszankę ziołową z udziałem 
owoców ostropestu. 
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Owoce ostropestu, zmielone razem 
z owocami kminku i korą kruszyny, do-
daje się do karmy zwierząt przy zapar-
ciach. Odwar z owoców ostropestu po-
daje się zwierzętom w zatruciach związ-
kami toksycznymi, w chorobach wątroby, 
nerek i pęcherza moczowego, w krwawie-
niach z układu pokarmowego, niestraw-
ności i przy braku łaknienia. 

Ochrona przed dzikimi zwierzętami

Ostropest plamisty znany jest rolnikom 
jako jedna z niewielu roślin, która jest od-
porna na szkody powodowane przez dzi-
ką zwierzynę. Wokół plantacji wysiewa się 
pas graniczny ostropestu o szerokości 1-2 
przejazdów siewnika. Roślina dzięki swo-
im dużym, twardym i kłującym liściom 
przypominającym oset skutecznie znie-
chęca zwierzynę leśną do odwiedzania 
pól uprawnych.

Jako poplon

Ostropest bywa również uprawiany ja-
ko roślina poplonowa. Dzięki mocnemu 
korzeniowi palowemu zwalcza podeszwę 
płużną oraz udostępnia głębiej zalegające 
składniki odżywcze roślinom następczym 
płytko korzeniącym.

Roślina miododajna

W fazie kwitnienia ostropest jest licz-
nie odwiedzany i zapylany przez owady, 
także pszczoły. Według pszczelarzy ga-
tunek ten można zaliczyć do pożytków 
o dość dużej wydajności, ponieważ z 1 
ha plantacji można w ciągu roku uzyskać 
ok. 200 kg miodu.

Duże liście o pięknych deseniach, 
barwne kwiatostany oraz okazały wzrost 
i ładny pokrój rośliny sprawia, że roślina 
ma także duże walory dekoracyjne. Zasu-
szone kwiatostany wykorzystuje się do ro-
bienia suchych bukietów i innych kompo-
zycji kwiatowych.

Nasiona ostropestu plamistego można 
kupić w cenie 5-8 zł/kg.

Źródło:
- Herbapol – „Ostro-
pest plamisty”

- wikipedia.org/wiki/
Ostropest_plamisty

- Dbam o zdrowie 
„Ostropest na wą-
trobę – dlaczego war-
to go poznać.” Maria 
Dąbrowska

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Trzoda chlewna to bez wątpienia najważ-

niejszy kierunek produkcji zwierzęcej w Pol-
sce, który niestety w ostatnich latach spoty-
ka się z wieloma trudnościami. Stan pogło-
wia z roku na rok znacząco się obniża, a we-
dług danych Głównego Urzędu Statystyczne-
go pogłowie świń w czerwcu 2019 r. liczyło 
10780,5 tys. sztuk, co w stosunku do analo-
gicznego okresu w roku ubiegłym wskazuje 
na spadek o 8,9%. Co równie istotne spadek 
pogłowia wystąpił we wszystkich grupach 
produkcyjnych i użytkowych trzody chlewnej. 
Pomimo, iż średnie roczne spożycie wieprzo-
winy w Polsce jest od wielu lat na stałym po-
ziomie wynoszącym ok. 40 kg na osobę, to 
sytuacja ta nie napawa optymizmem, gdyż 
rok rocznie zauważamy zachwianie na linii 
eksport – import.

Wiosna i jesień są okresami nasilenia 
szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzę-
ta. Jesień to okres ostatecznego określania 
wielkości szkód i wypłaty odszkodowań dla 
poszkodowanych rolników. Szkody łowiec-
kie od dziesiątków lat stanowią dla wielu rol-
ników źródło realnych strat ekonomicznych. 
Odszkodowanie na podstawie Prawa łowiec-
kiego przysługuje tylko za szkody wyrządzo-
ne przez dziki, jelenie, sarny, daniele i ło-
sie. Szkody spowodowane przez inne gatun-
ki zwierząt nie są uznawane przez Prawo ło-
wieckie. Warunki szacowania strat spowodo-
wanych przez dzikie zwierzęta objęte ochro-
ną reguluje ustawa o ochronie przyrody. Na 
jej podstawie można szacować straty spo-
wodowane przez żubry, wilki, rysie, niedź-
wiedzie i bobry.

Zdrowie to całkowity fizyczny, psychicz-
ny i społeczny dobrostan człowieka, a nie 
tylko brak choroby lub niepełnosprawność. 
Głównym czynnikiem wpływającym na zdro-
wie człowieka jest zdrowy styl życia. Zdrowy 
styl życia to nie tylko dbanie o ciało i orga-
nizm, to coś znacznie więcej. Według Świa-
towej Organizacji Zdrowia pojęcie zdrowego 
stylu życia to równowaga pomiędzy wszyst-
kimi sferami zdrowia człowieka, fizyczną, 
umysłową i społeczną. Zdrowy styl życia 
opiera się na kilku podstawowych czynni-
kach: właściwa dieta, aktywność fizyczna, 
unikanie czynników szkodliwych, umiejęt-
ność odpoczywania i właściwe podejście 
do życia. Jest to zbiór codziennych decyzji, 
zachowań, wykonywanych czynności oraz 
nawyków.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY
W CHOWIE I HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ

Olsztyn, 2019 r.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

OGÓLNE ZASADY
SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

Olsztyn, 2019 r.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

ZDROWY STYL ŻYCIA.
CO TO ZNACZY?

Olsztyn, 2019 r.

tłuszcztłuszcz

  mięso i zamienni  mięso i zamienni  mięso i zamienni

Publikacje dostępne u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego
oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
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Gospodarstwo Jerzego Świdra we wsi Zalec w gminie Mrągowo ma powierzchnię 30 ha. Na 25 ha rolnik uprawia mieszanki 
traw wieloletnich z bobowatymi drobnonasiennymi, a na 5 ha kukurydzę na kiszonkę. Na przykładzie tego gospodarstwa 
opiszemy żywienie zimowe paszami objętościowymi krów mlecznych w okresie laktacji.

mgr inż. Witold Sańko 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Mrągowo

Zimowe żywienie krów mlecznych

W gospodarstwie przeważają gleby 
średnie, na których rolnik uzyskuje do-
bre plony traw i kukurydzy. Jest to moż-
liwe, ponieważ pan Jerzy systematycz-
nie prowadzi badanie gleb i odpowied-
nio nawozi je nawozami mineralnymi: sa-
letrą CAN o zawartości N 27 proc., CaO 8 
proc. i MgO 4 proc., superfosfatem potrój-
nym 40 proc. i solą potasową, natomiast 
od wielu lat nie stosuje mocznika. Pan Je-
rzy superfosfat stosuje jednorazowo wio-
sną, a sól potasową miesza z saletrą CAN 
w kilku dawkach.

Nawozy naturalne stosowane w gospo-
darstwie to obornik pod kukurydzę i gno-
jowica na mieszanki traw. Pan Jerzy spo-
rządza sianokiszonkę w belach, natomiast 
kukurydza jest zakiszana w silosach.

Sianokiszonki sporządzone z traw cha-
rakteryzują się obniżoną zawartością biał-
ka. Wpływ na to mają zarówno warunki 
atmosferyczne, jak i różny skład botanicz-
ny mieszanek wieloletnich traw, głównie 
ze względu na ich wiek. Przekłada się to 
zróżnicowaną jakość kiszonek.

W przypadku kukurydzy rolnik po-
stawił na odmiany FAO 220-240, upra-
wie sprzyjały też warunki atmosferycz-
ne. Dzięki temu (oraz koszeniu w odpo-
wiednim terminie) pan Jerzy uzyskał plon 
dobrej jakości. Tym samym w gospodar-
stwie były do dyspozycji nie najlepsza sia-
nokiszonka i dobra kiszonka z kukurydzy.

W gospodarstwie są 32 krowy, z te-
go 30 proc. pierwiastek, o średniej wydaj-
ności 9000 litrów. Pan Jerzy stara się, aby 
krzywa laktacji u krów kształtowała się 
w maksymalnym punkcie w granicach 38 

litrów mleka dziennie. Natomiast w okresie 
dwóch miesięcy przed planowanym ociele-
niem, gdy nastąpi spadek produkcji mleka 
do 20 l, rozpoczyna się proces zasuszania.

Okres zimowego żywienia rozpoczyna 
się po 15 października, czyli wraz z zej-
ściem zwierząt z pastwisk i ich powrotem 
na łąkę po 1 maja. Żywienie jest oparte 
o pasze objętościowe, które są uzupełnia-
ne paszami treściwymi i dodatkami mi-
neralnymi w celu zbilansowaniu dawki 
żywieniowej.

W roku, kiedy w gospodarstwie są do-
bre pasze, krowy są karmione sianoki-
szonkami (o zawartości 15 proc. białka) 
do woli. Każda krowa dostaje wówczas 25 
kg kukurydzy oraz 6-7 kg paszy treściwej 
w celu zbilansowania dawki. Ponadto do-
starczane są dodatki mineralne w postaci 
premiksów w odpowiedniej ilości w za-
leżności od wieku. Stosując premix, za-
spokajamy potrzeby mineralne krów, po-
prawiamy ich ogólną zdrowotność, uzy-
skujemy wyższy procent białka w mleku.

Sposób żywienia, gdy mamy do dys-
pozycji sianokiszonkę o niższej zawarto-
ści białka (poniżej 15 proc.), jest podob-
ny. Sianokiszonka jest zadawana do woli, 
krowa dostaje też 25 kg kukurydzy dzien-
nie. Pasze mineralne podawane są w od-
powiednich ilościach, ponadto rolnik po-
daje drożdże paszowe. W celu zbilanso-
wania dawki pokarmowej krowy otrzy-
mują pasze pełnoporcjowe o zawartości 
15 proc. białka w ilości 4-4,5 kg oraz ko-
rektor białkowy (koncentrat) 2-2,5 kg o za-
wartości 38 proc. białka.

Wszystkie krowy są pod kontrolą, dzię-
ki temu rolnik otrzymuje raporty wyni-

kowe (stado i próba) z zawartością mocz-
nika w mleku. Otrzymuje również wyni-
ki z mleczarni uwzględniające zawartość 
mocznika (analiza chemiczna składu mle-
ka), na których podstawie odpowiednio 
bilansuje dawkę pokarmową dotycząca 
białka. W przypadku braku badań rolnik 
obserwuje kał. Jeśli jest za gęsty, świad-
czy to o niedoborze białka. Natomiast je-
śli kał jest zbyt luźny, to świadczy o wy-
sokim poziomie i zbyt dużej ilości białka 
w dawce pokarmowej.

W gospodarstwie szczyt laktacji kro-
wy osiągają po dwóch tygodniach, a nie 
jak w standardowych gospodarstwach po 
6-7 tygodniach. 

Od pierwszego dnia laktacji (po po-
rodzie) podawana jest najlepsza sianoki-
szonka, jaką rolnik w tym celu przygo-
tował. Kiszonka z kukurydzy stopnio-
wo jest zwiększana, zaczynając od 5 ki-
logramów, aby w szczycie osiągnąć 25 kg 
dziennie. Dawka żywieniowa jest na bie-
żąco bilansowana. Stale jest monitorowa-
ny poziom mocznika w mleku i szybko 
korygowane są niedobory. Bardzo waż-
ne jest, żeby w okresie zasuszania zacho-
wać krowę w dobrej kondycji (nie dopu-
ścić do otłuszczenia). To sprawi, że kro-
wa będzie miała łatwiejszy start w lakta-
cję. Dwa miesiące przed wycieleniem się 
krowy otrzymują zmniejszoną do 5 kg 
ilość kukurydzy.

Aby zapobiec niedoborom, które odbija 
się na zdrowiu krowy, miesiąc przed po-
rodem rolnik podaje specjalne pasze oko-
łoporodowe, poczynając od 0,5 kg dzien-
nie na sztukę przed porodem i po poro-
dzie oraz zwiększając stopniowo do 2 kg 
w szczycie laktacji. Warto przypomnieć, że 
niedobory minerałów u krów odbijają się 
na rozrodczości, brak rui, ciche ruje, wcze-
snych poronieniach czy w przypadku ja-
łówek niedorozwoju organów płciowych.

To, czy bydło ma niedobory minera-
łów, można stwierdzić dzięki obserwacji 
sierści krów – jeśli jest krótka i błyszcząca, 
krowa nie ma problemów z niedoborami, 
natomiast jeśli sierść jest długa i matowa, 
oznacza to niedobór minerałów.
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Automatyzacja i robotyzacja
w żywieniu bydła mlecznego
Praca w gospodarstwie rolnym szczególnie przy hodowli bydła mlecznego, jest niezwykle wyczerpująca i trudna. Wy-
maga od osoby wykonującej wiele poświęcenia, a także determinacji w dążeniu do celu. Wszelkie prace przy produkcji 
zwierzęcej muszą charakteryzować się wysoką intensywnością oraz częstotliwością – rolnicy muszą je wykonywać 
każdego dnia, niezależnie od pogody, okresu świątecznego czy samopoczucia.

Tomasz Sarnowski
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nowe Miasto Lubawskie

Kluczowym aspektem w celu zwiększenia produkcji zwie-
rzęcej jest sposób żywienia, a także łączący się z nią schemat 
zadawania paszy przy obsłudze bydła mlecznego. W żywie-
niu bydła mlecznego wyróżnia się dwa fundamentalne syste-
my karmienia – TMR oraz PMR. Warto jednak wskazać, iż do 
tego rodzaju rozwiązań systemowych stosuje się coraz częściej 
nowoczesne linie żywienia, które są w pełni zautomatyzowa-
ne. Nic dziwnego, iż z punktu widzenia rolników działania 
związane z tym tematem powinny uwzględniać potrzebę mi-
nimalizowania niezbędnego nakładu prac, a także zmniejsze-
nia kosztów produkcji. Warto również dodać, iż rolnikom za-
leży na sukcesywnym podniesieniu jakości produkcji bądź też 
przynajmniej zachowanie jej na poziomie sprzed zmniejszenia 
pracochłonności działań. 

Do tej pory system żywienia TMR obsługiwały przede 
wszystkim wozy paszowe, które dodatkowo mieszały poży-
wienie dla bydła mlecznego. W ostatnim czasie jednak znacz-
ną popularność zyskują zrobotyzowane urządzenia. Pozwala-
ją one nie tylko na dawkowanie paszy, ale przede wszystkim 
porcjowanie i dawkowanie odpowiednich proporcji zarówno 
pasz objętościowych, treściwych jak i dodatków mineralnych 
oraz witaminowanych. Wszelkie te składniki pasz podawane 
są w tym przypadku w formie jednolitej mieszanki, która jest 
dostępne dla zwierząt przez 24 godziny na dobę. Warto do-
dać, iż programy przewidziane do takich maszyn uwzględnia-
ją zmiany w składzie dawki – można więc ją dostosowywać do 
odpowiedniej grupy żywieniowej bydła mlecznego. 

Popularnym rozwiązaniem w kontekście żywienia bydła 
mlecznego są samojezdne podwieszane roboty ze specjalny-
mi podajnikami do pasz. Urządzenia te mogą poruszać się po 
szynach wzdłużnie. Służy do tego koleina wąskiego korytarza 
paszowego. Taki robot wyposażony jest w pełni zintegrowaną 
z jego procesorem elektroniczną wagę. Dostarczenie odpowied-
niej ilości pożywienia odbywa się jednak przy pomocy kolej-

nych urządzeń zautomatyzowanych, które z kolei są sterowa-
ne bezpośrednio przez system komputerowy. Obecna techno-
logia umożliwia pracę tych urządzeń z użyciem bardzo nie-
wielkiej ilości energii elektrycznej, co wzmacnia jeszcze opła-
calność tego rozwiązania. W przypadku użycia takiego robota 
proces karmienia staje się w pełni automatyczny. Stąd też pra-
ca i rola rolnika ogranicza się wyłącznie do okresowego nadzo-
ru oraz kontrolowania robota w obszarach związanych z pra-
widłowym poruszaniem się po korytarzu paszowym, a także 
odpowiedniego schematu jego załadunku. 

Warto również zaznaczyć, iż zautomatyzowane wózki mie-
szają karmę za pomocą odpowiednio do tego przygotowanych 
ślimaków poziomych. Znajdują się one bezpośrednio w urzą-
dzeniu. Każdy tego typu robot ma wiele komór, w których mo-
że przechowywać różne pasze. W ten sposób można podzie-
lić rodzaj dawkowanej paszy dla konkretnych zwierząt. Są one 
rozpoznawane przez maszynę za pomocą specjalnie umiesz-
czonych identyfikatorów, tak zwanych transponderów, które są 
zamieszczane na ich szyi. Właściwą dawkę paszy ustala rolnik 
za pomocą dedykowanego programu komputerowego. Osoba 
obsługująca podajnik może również dostosować godziny kar-
mienia bydła, a także wprowadzać indywidualnie numer kro-
wy, która ma dostać pożywienie. 

Alternatywnym rozwiązaniem uwzględniającym wysoki 
udział nowych technologii są przenośniki taśmowe. Jest to jed-
nak znacznie mniej wygodne rozwiązanie, ponieważ taka ma-
szyna musi być ładowana poprzez znacznych rozmiarów mie-
szalnik. Umożliwia ono również programowanie konkretnej 
ilości oraz rodzaju paszy dawkowanej dla właściwych grup by-
dła mlecznego. Warto również dodać, iż w porze letniej urzą-
dzenie to może korzystać ze zraszaczy, czyli urządzeń utrzy-
mujących wilgotność mieszanki pasz. Sprawia to również, iż 
dawka pożywienia charakteryzuje się wysokim stopniem świe-
żości, co wpływa na jakość życia bydła. 

Szybki wzrost technologii w przypadku żywienia bydła 
mlecznego powoduje, iż praca staje się znacznie mniej absor-
bująca dla człowieka. Udział komputera, a także obsługiwa-
nych przez dedykowane programy i aplikacje, zautomatyzo-
wanych robotów powoduje, iż wyeliminowana zostaje znacz-
na część popełniania pomyłek, które byłby w stanie on popeł-
nić. Ponadto, wzrasta wyraźnie tempo podejmowania decyzji. 
Systemy komputerowe, które wyposażone są w roboty, bardzo 
często dysponują takimi algorytmami, które wyręczają w du-
żym stopniu rolników. Można więc powiedzieć, iż zawierają 
bazę danych uwzględniającą dotychczasowe osiągnięcia z za-
kresu rolnictwa. Warto również zaznaczyć, iż powyżej przed-
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stawione rozwiązania umożliwiają zapisanie danych dotyczą-
cych żywienia – daty, terminu, mieszanki paszy czy też kon-
kretnego zwierzęcia, które otrzymało pożywienie. Pozwala to 
na stały monitoring najważniejszych kwestii związanych z tym 
tematem. Umożliwia również podejmowanie optymalnych de-
cyzji w oparciu o powyższe informacje. 

Źródła:
- Gregorczyk W., Innowacyjne technologie ograniczające energochłon-
ność w produkcji żywności wymogiem współczesnej Europy, Brwi-
nów 2018.

- Pawłowska O., Racjonalne podejście do żywienia wysokoprodukcyj-
nych krów mlecznych, Szepietowo 2017.

- Sobotka W., Miciński J., Wróblewski P., Wpływ systemu żywienia 
tradycyjnego i TMR na pobranie paszy przez krowy, ich wydajność, 
skład mleka i jego jakość higieniczną, „Roczniki Naukowe Polskie-
go Towarzystwa Zootechnicznego” t. 7, 2012.

- Włodarczyk R., Budvytis M., Właściwe żywienie krów wysoko wy-
dajnych – jak w pełni wykorzystać ich potencjał produkcyjny, „Ży-
cie Weterynaryjne” nr 86, 2011.

- Obraz cyfrowy https://holstein.pl/vector-mobilny-robot-zywie-
niowy

Żywienie bydła kiszonym ziarnem kukurydzy
My, ludzie, od wielu lat zjadamy kukurydzę, jest ona obecna nawet w alkoholu. Używa się kukurydzy w przemyśle 
papierniczym, w produkcji biogazu. W dawnych wierzeniach występowała obok krwi jako surowiec do stworzenia 
człowieka. Znana była podobno już w starożytnym Rzymie, choć tradycyjnie przypisuje się jej przybycie do Europy 
Kolumbowi. Dzięki genetycznej modyfikacji i selekcji nasion powstają coraz to nowe jej odmiany, a sama kukurydza 
znajduje coraz to nowsze zastosowania.

inż. Karol Podgórski 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława

W Polsce kukurydza jest bardzo popularna, bo jej uprawa 
jest łatwa i opłacalna. Ma niewielkie wymagania glebowe. Po-
dobnie, jak na świecie produkuje się ją głownie na ziarno, a jej 
kiszone wilgotne ziarno zyskuje ogromną popularność w ży-
wieniu bydła ze względu na wartość energetyczną. Zmniejsza 
koszty produkcji, ogranicza straty składników pokarmowych.

Zbierana jest głównie w fazie pełnej dojrzałości, najlepiej, 
gdy udział suchej masy w ziarnie sięga minimum 70%. Po ze-
braniu ziarno kukurydzy musi zostać poddane suszeniu albo 
kiszeniu. Zakiszanie jest procesem znacznie tańszym, dodat-
kowo ziarno takie ma wyższą niż w innych zbożach zawartość 
skrobi i tłuszczu, a małe rozmiary granul skrobi umożliwiają 
większą powierzchnię penetracji amylazy jelitowej. Znakomi-
cie nadaje się dla krów mlecznych w okresie najwyższej wydaj-
ności. Pasza taka jak żadna inna uzupełnia niedobory energe-
tyczne. Jest znakomita także dla bydła opasowego. Nie należy 
tylko podawać jej krowom pod koniec laktacji, bo zaburzając 
metabolizm energetyczny, może prowadzić do ich otłuszczenia.

Jak zatem zakisić ziarno kukurydzy? Przede wszystkim 
szybko – w ciepłe dni w ciągu 12 godzin od zbioru, w chłod-
niejsze później, maksymalnie do doby od zebrania. Należy 
zwrócić uwagę na udział suchej masy – gdy jest jej zbyt du-
żo, może rozwinąć się niepożądana flora bakteryjna i grzyby, 
z kolei gdy poziom suchej masy jest za mały – zbyt intensyw-
na fermentacja spowoduje dużą utratę składników pokarmo-
wych. Sam proces fermentacji i jego sukces zależy od: wyso-
kiej zawartości cukru, dokładnego rozdrobnienia, właściwej 
wilgotności surowca, czystości zakiszanego materiału, dokład-
nego ubicia, starannego okrycia (szybkiego odcięcia dostępu 
powietrza). Przed zakiszeniem ziarno należy poddać śrutowa-
niu lub gnieceniu (wskazane szczególnie dla krów mlecznych, 
gdyż pozwala zachować optymalna strukturę paszy). Ugnia-
tanie należy wykonać powoli i dokładnie, gdyż pozostawione 
resztki powietrza przedłużają proces zakiszania (obniżania pH 
kiszonki), a to podwyższa straty składników pokarmowych. 
Niedokładnie ubita kiszonka jest narażona na wtórną fermen-

tację z chwilą rozpoczęcia jej wybierania do skarmiania. Ku-
kurydzę można zakiszać w silosach przejazdowych lub folio-
wych rękawach po napełnieniu ich specjalnymi prasami. Rę-
kawy foliowe są znacznie tańsze niż stosowanie silosów, a za-
letą technologii produkcji kiszonek w rękawach foliowych jest 
duża wydajność. Mają średnicę od 1,5 m do 3,6 m, a ich dłu-
gość może dochodzić do 150 m. Maszyny napełniające rękawy 
są tak skonstruowane, że w trakcie napełniania można stoso-
wać różnorakie dodatki. Dodatki te usprawniają proces fermen-
tacyjny oraz znacząco wpływają na trwałość w przechowywa-
niu i wysoką jakość. Mogą to być zarówno konserwanty che-
miczne, jak i inokulanty bakteryjne albo bakteryjno-chemicz-
ne. Miejsce ułożenia rękawów powinno być wyrównane i po-
ziome, przy nachylonym terenie należy umiejętnie napełniać 
rękawy w kierunku „pod górę”. Ogólnie panuje jedna zasada 
– dobra kiszonka wymaga beztlenowych warunków. Zakiszo-
ną kukurydzę należy zatem szczelnie dokładnie okryć folią, co 
zarazem zapobiegnie wnikaniu do kiszonki wody opadowej. 
Dobrze także ją odpowiednio dociążyć. 

Po uzupełnieniu zakiszonego ziarna koncentratem białko-
wym, minerałami i witaminami już po kilku tygodniach na-
daje się do skarmiania. Przy pobieraniu należy zwrócić uwagę, 
by kontakt kiszonki z powietrzem był jak najmniejszy. W silo-
sach czy rękawach dobrze zabezpieczoną kiszonkę można prze-
chowywać przez długi czas. W okresie letnim, ochroną przed 
zagrzaniem może być spryskanie jej czołowej ściany np. roz-
tworem kwasu propionowego. Kiszonka o wysokiej jakości ma 
chlebowy, przyjemny zapach, musi być czysta i bez najmniej-
szych śladów pleśni. Niestety, błędów popełnionych w produk-
cji nie uda się już cofnąć.

Źródła:
- T. Barowicz, M.Pieszka, W.Brejta, Kiszone wilgotne ziarno kuku-
rydzy w żywieniu bydła, artykuł zamieszczony na stronie interne-
towej : www.portalhodowcy.pl

- www.hrsmolice.pl/pl/kukurydza/jak-zrobic-dobra-kiszonke-z-kuku-
rydzy
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Króliki w gospodarstwie rolnym
Od początków udomowienia do współczesności króliki są utrzymywane dla pozyskiwania doskonałego, wartościowe-
go i dietetycznego mięsa. Skórki królicze, chociaż bardzo tanie, cechuje stosunkowo mała trwałość, co jest przyczyną 
ograniczonego ich wykorzystania w kuśnierstwie.

mgr inż. Jerzy Bancewicz 
Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Wyhodowano bardzo dużą liczbę ras 
i odmian, wśród których tylko nieliczne 
reprezentują futerkowy typ użytkowo-
ści. Wśród najważniejszych ras futerko-
wych królików wymienia się: niebieskie 
wiedeńskie, białe wiedeńskie, francuskie 
srebrzyste, szynszylowe, srokacze, białe 
polskie i czarne podpalane.

Króliki wiedeńskie niebieskie i sroka-
cze od kilku lat są eksponowane na Tar-
gach organizowanych przez Warmińsko-
-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go w Olsztynie.

Wyjątkowo piękna struktura okrywy 
włosowej królików tych ras oraz ory-
ginalne warianty umaszczenia powo-
dowały, że pozyskiwane z nich skórki 
znajdowały nabywców; były przerabia-
ne na czapki, kołnierze oraz liczne do-
datki do ubrań. Niezależnie od tego wy-
korzystywano je jako surowiec do imi-
tacji cenniejszych gatunków skór futer-
kowych, jak skórki rysi, lampartów, oce-
lotów (inaczej pum), soboli etc. Ważną 
zaletą skórek królików futerkowych jest 
łatwość ich barwienia (zwłaszcza skórek 
jednobarwnych, białych) na różne ko-

lory, normalnie niespotykane u zwie-
rząt futerkowych, np. różowy, zielony, 
czerwony, niebieski, lila itp. Uszlachet-
nione w taki sposób stanowią atrakcyj-
ne dodatki do konfekcji młodzieżowej. 
Poważną wadą skór króliczych jest ich 
stosunkowo niewielka trwałość, co po-
wstrzymuje kuśnierzy i przemysł fu-
trzarski od ich szerszego wykorzysta-
nia. W efekcie małe zainteresowanie 
skórkami sprawia, że hodowla króli-
ków ras futerkowych uznawana jest za 
mniej atrakcyjną i rentowną. W Polsce 
liczba wyspecjalizowanych ferm utrzy-
mujących króliki futerkowe jest niewiel-
ka, a zdecydowana większość pozyski-
wanych skór pochodzi z produkowa-
nych na mięso królików bojlerowych. 
Króliki tego typu użytkowego osiągają 
masę ciała wymaganą przy uboju już 
w wieku 3 miesięcy, kiedy ich okrywa 
włosowa nie osiągnęła jeszcze dojrzało-
ści, co powoduje, że pozyskana skórka 
przedstawia minimalną wartość tech-
nologiczną i handlową. Włosy z takich 
skór mogą być wykorzystywane do pro-
dukcji filcu, co ma miejsce w fabryce ka-
peluszy w Skoczowie.

Wśród wielu ras i odmian królików 
występują także króliki długowłose – an-
gory, wyhodowane w celu pozyskiwa-
nia w wyniku strzyżenia lub wyczesy-
wania długiego włosa, który po gręplo-
waniu przeznaczany jest do wyrobu weł-
nianej nitki (przędzy), wykorzystywanej 
do produkcji ciepłej, wysoko cenionej 
przez użytkowników dzianiny. Ten spo-
sób użytkowania królików nie jest uzna-
wany za typowo futerkowy. W prakty-
ce prawdziwe futerkowe znaczenie ma 
zaledwie jedna rasa królików, której ho-
dowla w naszym kraju dopiero zaczy-
na się rozpowszechniać. Są to króliki ra-
sy reks, zaliczane do ras krótkowłosych. 
Biorąc pod uwagę masę ciała zwierząt 
dorosłych (około 3,5-5 kg) króliki krót-
kowłose należą do ras średnich, podob-
nie jak większość hodowanych ras kró-
lików różnych typów użytkowych. Rek-
sy utrzymuje się głównie ze względu na 
dużą atrakcyjność oryginalnej okrywy 
włosowej. Skórka jest więc głównym pro-
duktem chowu. Króliki futerkowego ty-
pu użytkowego cechuje zdecydowanie 
dłuższy cykl produkcyjny, niż króliki ty-
pu mięsnego. Spowodowane to jest ko-
niecznością osiągnięcia przez skórkę peł-
nej dojrzałości futrzarskiej, co następuje 
dopiero w wieku około 8 miesięcy. Po-
za skórką cenne jest również mięso tych 
królików. Tuszki, stanowiące w zasadzie 
produkt uboczny chowu lub hodowli, 
odznaczają się smacznym i pełnowarto-
ściowym mięsem, które można wykorzy-
stać na własne potrzeby i na sprzedaż. 
Ze względu na rozmiary pozyskiwanej 
skóry oraz parametry użytkowości mię-
snej (masa tuszki i wydajność rzeźna), 
w hodowli królików futerkowych dąży 
się do osiągnięcia przez nie w wieku 8 
miesięcy maksymalnej masy ciała. Króli-
ki jednak nie mogą być zbyt otłuszczone, 
ponieważ tłuszcz króliczy nie jest wyko-
rzystywany do celów konsumpcyjnych, 
a stanowi tylko odpad obniżający istot-
nie wartość rzeźną tuszki. O atrakcyj-
ności skórek reksów najlepiej świadczy 
wielkość obrotu nimi na światowej au-
kcji skór Kopenhagen Fur (KF) w Danii, 
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Niedaleko Mrągowa, na terenie Mazurskiego Par-
ku Krajobrazowego, w Krainie Wielkich Jezior Mazur-
skich znajduje się jezioro Łuknajno, stanowiące prze-
dłużenie jeziora Śniardwy. 

Jezioro Łuknajno stanowi jedno z ciekawszych przy-
rodniczo jezior Mazur. Już w 1937 roku zostało objęte 
ochroną, a w 1947 roku utworzono na tym obszarze re-
zerwat ornitologiczny. Jezioro stanowi jedno z najwięk-
szych skupisk łabędzia niemego Cy-
gnus olor w Europie. Od wiosny do je-
sieni stale przebywa tu kilkaset łabę-
dzi (do 2 500 sztuk). 

Na terenie rezerwatu żyje ponad 175 
gatunków ptaków, z których 95 gniaz-
duje i około 30 gatunków ssaków. Spo-
tkać tu można m.in. błotniaka stawowe-
go, błotniaka zbożowego, kanię czarną, 
kropiatkę, bąka, zielonkę, rożeńca, gą-
goła, hełmiatkę, kilka innych gatunków 
kaczek, perkozów i ptaków siewkowa-
tych, mewę śmieszkę oraz wąsatkę. Rezerwat stanowi do-
skonałe miejsce do polowań dla gnieżdżących się w oko-
licy ptaków drapieżnych, takich jak: bielika, rybołowa, or-
lika krzykliwego i czapli siwej, a samo jezioro jest dosko-
nałym tarliskiem płoci. 

Niezwykłość tego obszaru spowodowała, iż od 1977 
roku jezioro Łuknajno znajduje się na Światowej Liście 
Rezerwatów Biosfery UNESCO, a od 1978 roku znajduje 
się na liści terenów chronionych Konwencją Ramsarską. 

Światowa Sieć Rezerwatów Biosfery to metoda reali-
zacji Międzynarodowego Programu „Człowiek i Biosfe-
ra” (MAB), mająca na celu kreowanie zrównoważonej re-
lacji człowiek-biosfera, ochrony różnorodności biologicz-

nej oraz umożliwiająca lepszą obser-
wację zachodzących zmian w skali ca-
łej planety. 

Międzynarodowa Konwencja RAM-
SAR to potoczna nazwa układu między-
narodowego dotyczącego ochrony przy-
rody, mającego na celu ochronę i utrzy-
manie w niezmienionym stanie obsza-
rów określanych jako „wodno-błotne”, 
a w szczególności populacji ptaków wod-
nych zamieszkujących te tereny lub okre-
sowo w nich przebywające.

Poruszanie się w rezerwacie jest dozwolone wyłącznie 
po wyznaczonej trasie. Do obserwacji ptaków służą drew-
niane wieże widokowe, stojące nad samym brzegiem, co 
sprawia, że jest to idealne miejsce do podziwiania walo-
rów przyrodniczych tego miejsca i odpoczynku.

JEZIORO ŁUKNAJNOC
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gdzie są one sprzedawane w największej 
liczbie, a ich średnie ceny utrzymują się 
na poziomie 15-20 USD/sztukę. 

W Domu Aukcyjnym Kopenhagen Fur 
jest duże zainteresowanie zwiększeniem 
produkcji i obrotu skór królików kastorek-
sów, gdyż od 1996 r. obserwuje się na nie 
systematyczny wzrost zapotrzebowania. 
W wielu krajach stałysię tak popularne, że 
skutecznie konkurują ze skórkami szyn-
szyli. Obecnie do największych producen-
tów światowych tych skór należą: Dania, 
Chiny, Peru i Korea Południowa, nato-
miast głównymi ich odbiorcami są: Chiń-
czycy, Koreańczycy, Włosi i Japończycy. 

Króliki krótkowłose rasy reks powsta-
ły w wyniku spontanicznej mutacji, jaka 
wystąpiła u królików o normalnym wło-
sie. Po raz pierwszy pojawiły się w 1919 
r. we Francji. Pierwsze osobniki mia-
ły okrywę włosową koloru brązowego 
i w związku z dużym podobieństwem 
do barwy okrywy włosowej bobra zosta-
ły nazwane Castor rex. Okrywa włosów 
królików krótkowłosych ma specyficz-
ną strukturę. Polega ona na tym, że wło-
sy puchowe mają długość 18-20 mm, na-
tomiast włosy ościste są od nich krótsze 
o 2-3 mm i nadają okrywie włosowej po-
żądaną sprężystość, ale nie są widoczne.

W Polsce istnieje zaledwie kilka ferm 
zajmujących się na większą skalę ho-
dowlą królików krótkowłosych. Mają 
one status ferm hodowlanych i rozpro-
wadzają materiał hodowlany. Ponadto 
pełnią ważną rolę w organizacji sku-
pu skór tych królików, które sprzeda-
wane są później za ich pośrednictwem 
przez kopenhaski dom aukcyjny ,,KF”. 
Produkcja królików krótkowłosych ra-
sy reks systematycznie wzrasta. Na-
stępstwem tego jest coraz większa licz-
ba skór na rynku krajowym i świato-
wym. W obrocie międzynarodowym 
najwyższą pozycję zajmują skóry kasto-
reksów i reksów szynszylowych, nato-
miast znacznie rzadsze są skóry innych 
odmian barwnych (czarne, białe, sroka-
te). Na podstawie przeprowadzonych 
szacunków przyjmuje się, że w całej po-
daży skóry kastoreksów stanowią oko-
ło 80-90%, reksów szynszylowych 8-10%, 
a pozostałych odmian barwnych reksów 
nie więcej niż 5% (nie są one chętnie ku-
powane, głownie z powodu małej licz-
bowo oferty, trudnej do opłacalnego za-
gospodarowania). 

W wyniku pracy hodowlanej cechę 
krótkich włosów konturowych przenie-
siono na inne rasy, uzyskując całą gamę 

odmian barwnych królików krótkowło-
sych. Współcześnie znanych jest ponad 
20 odmian barwnych reksów. Do atrak-
cyjniejszych i ciekawszych zaliczyć moż-
na reksy: kuny jasne i ciemne, pomarań-
czowe, hotot, czarne podpalane, satyno-
we, srebrzyste, białe niebieskookie i bia-
łe czerwonookie, oraz reksy dalmatyń-
skie, srokacze czarne, brązowe, niebie-
skie i inne.

Trzon hodowli krajowej stanowi kil-
ka odmian barwnych reksów. U naszych 
południowych sąsiadów hodowla reksów 
nastawiona jest głównie na chów amator-
ski (hobbystyczny). Należy podkreślić, że 
ta nie nastawiona na czystą komercję for-
ma hodowli zapewnia zachowanie róż-
norodności odmian. To właśnie w Cze-
chach, w niewielkich stadkach, hoduje się 
prawie wszystkie odmiany i wciąż trwają 
prace nad wytworzeniem nowych.

Podsumowując – produkcja królików 
futerkowych może być opłacalnym kie-
runkiem produkcji w gospodarstwie rol-
nym.

Źródło:
- Króliki reksy – użytkowanie futerkowe. B. Ba-
rabasz, J. Bieniek; PWRiL Warszawa 2008 r.
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Źródła: Gugała i in. 2009, Normy żywienia świń 1993, Grudniewska 1998, Normy Żywienia Świń 2014

Pszczoły to zwierzęta,
które muszą odżywiać się białkiem
Pszczoły miodne kojarzą się większości społeczeństwa z ich głównym produktem w postaci miodu. Jednak oprócz 
nektaru kwiatowego oraz spadzi, czyli źródła energii w postaci węglowodanów konieczny do ich życia jest także po-
karm białkowy, którego źródłem jest pyłek kwiatowy przynoszony do ula w formie różnego koloru obnóży pyłkowych 
widocznych na trzeciej parze nóg oblatujących kwiaty robotnic.

dr Ryszard S. Pałach

Na wstępie warto sobie uzmysłowić, 
że rodzina pszczół miodnych do pokry-
cia swoich potrzeb życiowych zużywa 
rocznie zależnie od swojej wielkości 25-
35 kg białka (zawartego w świeżym pyłku 
lub zmagazynowanej w plastrach pierz-
dze) oraz 90-110 kg miodu. Główne spo-
życie białka ma miejsce w okresie inten-
sywnego wychowu czerwiu oraz nasilo-
nej produkcji wosku, czyli budowy pla-
strów. Mniej pokarmu białkowego spo-
żywają zbieraczki, jednak duże potrze-
by mają dorosłe pszczoły zanim wejdą 
w skład opuszczającego rodzinę pszcze-
lą roju. Znaczne ilości pyłku konsumują 
też młode robotnice, które przygotowu-
ją się do pomyślnego przetrwania okre-
su zimowli.

W okresach niedoboru w przyrodzie 
źródeł pożytku pszczelarz może porato-
wać głodne pszczoły podaniem im syro-
pu cukrowego. Jednak wsparcie ich po-
trzeb w zakresie właściwego pokarmu 
białkowego jest możliwe jedynie poprzez 
poddanie pszczołom plastrów z komór-
kami bogato wypełnionymi pierzgą z in-
nych rodzin na pasiece lub zmagazyno-

wanych wcześniej w pasiecznej pracow-
ni. Trzeba podkreślić, że pełnowartościo-
wy jest dla pszczół pyłek kwiatowy, któ-
rego zawartość białka surowego stanowi 
co najmniej 20% suchej masy, przy czym 
ważny jest także jego właściwy skład 
aminokwasowy oraz niezbędna zawar-
tość tłuszczów, witamin i biopierwiast-
ków. Niestety, mimo podejmowanych już 
od wielu dziesięcioleci prób w tym zakre-
sie, pszczelarze nie dysponują możliwo-
ścią nabycia w razie jego braku sztucz-
nie wytworzonego produktu białkowe-
go, który w pełni odpowiada potrzebom 
pszczół miodnych. Z tego właśnie wzglę-
du szczególnie ważnym jest zapewnie-
nie przez pszczelarzy swoim rodzinom 
pszczelim na obszarze wokół stacjonującej 
pasieki dostępnych i odpowiednio zasob-
nych w ciągu całego okresu wegetacyjne-
go źródeł wartościowego pyłu kwiatowe-
go. Można też wywozić rodziny pszczele 
na odleglejsze pożytki pyłkowe i nekta-
rowe. Nawet krótkookresowe niedobory 
w tym zakresie powodują osłabienie tem-
pa wychowu w rodzinie pszczelej kolej-
nych pokoleń robotnic. Stan taki warun-
kuje aktualne i przyszłe możliwości pro-

dukcyjne w zakresie ilości pozyskiwa-
nego miodu towarowego. Także bieżą-
ca żywotność i kondycja pszczół oraz ich 
zdrowotność silnie związane są z zasoba-
mi dostępnego wysokiej jakości pokarmu 
białkowego.

Przerwy w dostępie w danej okolicy 
do pełnowartościowych pyłkowych źró-
deł białka powodują, że obniża się jego 
poziom w organizmach pszczół robot-
nic poniżej właściwego zasobu. Jego nie-
zbędna odbudowa po zakwitnięciu odpo-
wiedniej ilości dzikorosnących i upraw-
nych roślin może wymagać nawet 12 ty-
godni pod warunkiem, że pyłki kwitną-
cych roślin zawierają nie mniej niż 20% 
surowego białka i niezbędną ilość pozo-
stałych składników.

Na załączonych tabelach zestawione 
są dane pozwalające każdemu z pszcze-
larzy przeanalizować obecność poszcze-
gólnych roślin wokół stacjonującej pasie-
ki oraz dostępność odpowiedniej ilości 
pokarmu pyłkowego w potrzebnej ilo-
ści. Jeśli rodzin jest 20, to trzeba aż 500 
do 700 kg pyłku, więc przy ich małych 
areałach konieczne jest zaplanowanie 
i terminowe dokonanie wysiewu od-
powiednio dobranych roślin. Stosow-
nie do istniejących możliwości i potrzeb 
warto wobec tego pomyśleć o posadze-
niu w okolicy pasieki (nawet w promie-
niu 2 km) jak największej ilości odpo-
wiednich krzewów i drzew. W korzyst-
nych warunkach już za kilka lat choć-
by w części uwolnią nas od konieczno-
ści corocznego wykonywania potrzeb-
nych zasiewów. A przecież dziś korzy-
stamy w praktyce głównie z tego, co 
posadziły pokolenia naszych rodziców 
i dziadków a nawet jeszcze wcześniej-
szych przodków.

W całościowym rozpatrywaniu prak-
tycznego zaspokojenia potrzeb białko-
wych pszczół przez dostępne im źródła 
pyłu kwiatowego z różnych roślin trzeba 
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– jak już wspomniano – mieć na uwadze 
nie tylko udział zawartego w nich białka 
surowego ale także jego skład aminokwa-
sowy. Spośród wszystkich aminokwasów 
niezbędnych pszczołom aż 9 nie jest syn-
tetyzowanych przez ich organizm. Zatem 
ich pokrycie w zestawie pokarmowym ro-

dziny pszczelej może nastąpić tylko wte-
dy jeśli będą obecne w białku pyłkowym. 
Z tego względu trzeba unikać długookre-
sowego korzystania z dużych areałów mo-
nokultur. Występowaniu niedoboru części 
aminokwasów zapobiega w ciągu całego 
sezonu pasiecznego odpowiedni dostęp 

zbieraczek z naszej pasieki do kilku róż-
nych gatunków jednocześnie kwitnących 
roślin, których pyłek zawiera co najmniej 
20% surowego białka. W wielu pasiekach 
stacjonarnych w zasięgu lotu pszczół nie 
jest to w pełni możliwe we wszystkich 
dniach trwania sezonu pasiecznego. Dla-
tego trzeba w nich lepiej wykorzystać 
okresy najkorzystniejsze pod tym wzglę-
dem i stwarzać silnym rodzinom pszcze-
lim aktywnie korzystającym z obfitych 
źródeł pyłku warunki korzystne i zachęca-
jące do jego gromadzenia w postaci pierz-
gi. Chodzi o to, aby w tych okresach za 
ostatnią ramką z czerwiem w gnieździe 
znajdowała się krata odgrodowa a potem 
przeczerwiony, ale jasnobrązowy i prawi-
dłowo odbudowany plaster lub dwa. Do 
nich właśnie zbieraczki chętnie dostarcza-
ją obnóża pyłkowe, na które akurat nie 
ma zapotrzebowania w strefie wychowu 
czerwiu. Takie plastry wypełnione w 3/4 
przez pierzgę trzeba na bieżąco wycofy-
wać do magazynu a ich miejsce zastępo-
wać kolejnym suszem. 

Jednak o tych bardzo cennych zaso-
bach trzeba koniecznie pamiętać, aby dość 
szybko ich nie utracić np. wskutek żero-
wania motylicy woskowej. Łatwo jest te-
mu zapobiec spalając 2-krotnie tzw. knoty 
siarkowe. Pierwszy raz 3-5 dni po wsta-
wieniu wycofanych plastrów do szczel-
nych transportówek lub zapasowych kor-
pusów, a drugi raz po 14 dniach, czyli po 
wylęgu kolejnych larw motylicy ze złożo-
nych wcześniej na plastrze jaj. Dobry wy-
nik zwalczania wszystkich larw, poczwa-
rek i jaj daje wykonanie jednorazowego 
oprysku obydwu stron wycofanych z uli 
plastrów 5-procentowym roztworem pre-
paratu Vita-B401 (10 ml preparatu + 190 ml 
niechlorowanej wody). W tym przypadku 
zniszczenia szkodnika dokonają bakterie 
nieszkodliwe dla pszczół i człowieka. Jeśli 
na wolnych już od mola barciaka plastrach 
nie ma nakropu, to mogą być one przezna-
czone do zasilania rodzin w dalszej części 
sezonu lub wczesną wiosną po przezimo-
waniu rodzin. Jednak wówczas magazy-
nowane do wiosny plastry po zwalczeniu 
mola trzeba przed zimą spryskać za po-
mocą rozpylacza preparatem Cargosept. 
Taki zabieg skutecznie zabezpiecza pierz-
gę przed zapleśnieniem, czyli jej nieprzy-
datnością do spożycia przez pszczoły. Po-
wyższych czynności naprawdę nie moż-
na odłożyć na taki termin, który nam bę-
dzie lepiej odpowiadał, bo wtedy będzie 
potrzebne jedynie posprzątanie i spalenie 
tego co zniszczyły szkodniki.
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Paweł Ksawery Brzostowski cz. II
ODKRYJMY ZAPOMNIANE…

W pierwszej części artykułu poświęconego księdzu Pawłowi Brzostowskiemu skupiłam się na ukazaniu jego dzia-
łalności w sferze (obszarze) gospodarczym i społecznym. W drugiej chciałabym ukazać zakrojoną na szeroką skalę 
działalność w sferze oświatowej i wydawniczej.

mgr Sonia Solarz-Taciak 
II Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Działalność oświatowa

Już w początkach swojej działalno-
ści w Pawłowie zaangażował się w po-
wołanie szkoły elementarnej dla dzieci. 
Zatrudnił nauczyciela (bakałarza). Trze-
ba pamiętać, że w wieku XVIII edukacja 
była zarezerwowana głównie dla osób 
pochodzących ze stanu szlacheckiego 
i mieszczańskiego, natomiast ks. Brzo-
stowski edukacją elementarną objął dzie-
ci chłopskie. Prócz nauki czytania, pisa-
nia, liczenia i katechizmu dzieci uczyły 
się także geografii, przypowieści i pio-
senek zachęcających do pracy rolniczej. 
Uczono podstaw rachunkowości tzn. spi-
sywania wszelkich przychodów i wy-
datków rocznych. Dzieci miały, podob-
nie jak dorośli, ćwiczenia wojskowe i na-
bywały też praktyczną wiedzę zawodo-
wą oraz wiedzę rolniczą. Szkoła kończy-
ła się egzaminem. 

Ksiądz Brzostowski nie poprzestał 
tylko na edukacji wśród najmłodszych. 
Zgodnie z ideą fizjokratyzmu zadbał 
o edukacje wśród dorosłych chłopów kła-
dąc nacisk na wiedzę rolniczą. W 1770 r. 
(czyli krótko po nabyciu Pawłowa) wydał 
książkę „O rolnictwie dla wygody go-
spodarzy w Pawłowie mieszkających”. 

Był to zbiór zaleceń dobrego gospodaro-
wania. Zwalczał stary zwyczaj porzuca-
nia wyjałowionych gruntów i wypalania 
puszczy pod nowe uprawy – była to tzw. 
pierwotna gospodarka żarowa. Uświada-
miał jak ważne jest odpowiednie nawoże-
nie gruntów. Zachęcał poprzez zwalnia-
nie z czynszu do zagospodarowywania 
tzw. „pustoszy”, tym samym przyciąga-
jąc do swoich włości nowych mieszkań-
ców. Warto zaznaczyć, że zwolennicy fi-
zjokratyzmu dużą wagę przywiązywa-
li do wysokiego przyrostu naturalnego, 
gdyż ich zdaniem duża liczba mieszkań-
ców zatrudniona w rolnictwie, świadczy-
ła o bogactwie kraju. Chłopi uczyli się nie 
tylko zasad dobrego gospodarowania, ale 
także podstaw geografii np. położenia 
miast w województwie wileńskim, termi-
nów jarmarków – ta praktyczna wiedza 
miała ułatwić im handel płodami rolny-
mi z Wilnem i innymi ośrodkami. Uczy-
li się pieśni i przysłów zachęcających do 
pracy na roli – ks. Brzostowskiemu zale-
żało na tym, aby czas spędzano pracowi-
cie i pożytecznie. 

Interesującą, bo praktyczną formą pro-
pagowania wiedzy, w tym wiedzy rol-
niczej były tzw. schadzki gospodarskie, 
czyli wspólne spotkania włościan paw-
łowskich. W ich trakcie chłopi składa-
li szczegółowe informacje ze swej go-
spodarki, a dobre przykłady gospodaro-
wania np. używania nowych narzędzi, 
czy sposobu uprawy ziemi miały dzia-
łać mobilizująco na pozostałych chłopów. 
Ks. Brzostowski zachęcał też do dysku-
sji. Wyróżniający się w pracy byli zapra-
szani na wspólny obiad z dziedzicem, 
a także nagradzani np. zbożem. Wyróż-
niani byli dobrzy gospodarze, ale też ta-
cy, którzy zdecydowali się na przygar-
nięcie sierot. 

Miał dobry kontakt z włościanami, 
przyjmował ich w swoim dworze. To tam 
odbywały się nauki rolnictwa dla doro-
słych. Chłopi mogli korzystać z bibliote-
ki dworskiej, praktykowano głośne czy-
tanie „pożytecznych książek” Ks. Brzo-
stowski posiadał bogatą bibliotekę - liczy-

ła kilka tysięcy książek. Utworzył gabi-
net naturalny, gdzie gromadził eksponaty 
przyrodnicze (…) kolekcjonował malar-
stwo angielskie, francuskie, weneckie, by-
ła nawet sala poświęcona królowi. W tym 
miejscu warto wskazać, że prócz podno-
szenia wiedzy rolniczej dbał o eduka-
cję, jak dziś to określamy, patriotyczną. 
Ks. Brzostowski odprawiał nabożeństwa 
z okazji królewskich świąt (imieniny, uro-
dziny króla). Sprawował także specjal-
ne nabożeństwa z powodu królewskich 
chorób i niedyspozycji, co miało przybli-
żyć włościanom wyobrażenie o królu ja-
ko człowieku. Można powiedzieć, że oby-
watele Rzeczpospolitej pawłowskiej nale-
żeli do bardzo świadomych państwowo 
chłopów w kraju.

Pawłowo – gospodarstwo pokazowe

W swoim folwarku ks. Brzostowski 
wprowadzał eksperymenty agronomicz-
ne. Gospodarstwo uważał za praktycz-
ną szkołę dla chłopów. Pisał „Spodzie-
wam się, że teraz wywozić będziecie na-
wóz widząc na polach dwornych ten spo-
sób zaczęty i pożyteczny. W roku 1770 sa-
mi cieszyliście się z żniwa pięknego na po-
lach dwornych”. Udzielał też porad co do 
terminów siania np. owsa. Doceniał go-
spodarzy, którzy podejmowali uprawy 
wymagającego większego wysiłku i lep-
szego przygotowania, np. uprawy psze-
nicy, lnu, konopi. Dzięki szeroko zakro-
jonej działalności upowszechnieniowej 
do Pawłowa licznie przybywali goście 
z kraju i zagranicy, aby z bliska przyj-
rzeć się wprowadzanym reformom. Spi-
sane przez obserwatorów relacje są dziś 
cennym źródłem informacji o stosunkach 
społecznych i gospodarczych panujących 
w tym mini państwie. Warto wspomnieć, 
że Pawłowo w 1788 roku odwiedził au-
tor naszego hymnu Józef Wybicki. Twór-
ca „Mazurka Dąbrowskiego” poświęcił 
tej wizycie swój wiersz pt. „Podróżny 
w Pawłowie”. Również magnaci przy-
syłali swoich wysłanników, majątek był 
też wizytowany przez profesorów Aka-
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demii Wileńskiej. Sam ksiądz Brzostow-
ski twierdził, że przez 30 lat istnienia 
Rzeczpospolitej pawłowskiej jego włości 
odwiedziło około 2 tys. osób. Wśród nich 
byli również przedstawiciele ks. Adama 
Czartoryskiego.

Działalność pisarska i wydawnicza

Wydał kalendarz prac rolniczych 
w czterech porach roku. Podobne ka-
lendarze były popularne w Europie Za-
chodniej, ale ich odbiorcami byli ziemia-
nie. Kalendarz ks. Brzostowskiego dosto-
sowany był do czytelnika chłopskiego, 
co może wskazywać pośrednio na fakt, 
że wprowadzona edukacja we włościach 
pawłowskich przyniosła zamierzony sku-
tek, bo chłopi potrafili czytać. Wydawnic-
twa ks. Brzostowskiego, liczne listy, pi-
sma oraz kazania wygłaszane w koście-
le w Turgielach zawierały zawsze histo-
ryjki umoralniające i propagujące praco-
witość i zamiłowanie do rolnictwa. 

Regularnie pisywał do króla Stanisła-
wa Augusta listy informujące o wpro-
wadzanych reformach, przekazywał też 
królowi egzemplarze swoich dzieł – król 
na początku swojego panowania zain-
teresowany był reformą państwa. W li-
stach do króla szedł jeszcze dalej i ra-
dził, aby w dobrach królewskich na Li-
twie wprowadzić generalne oczynszo-
wanie chłopów rezygnując z pańszczy-
zny. Ksiądz Brzostowski miał nadzieję, 
że jego przykład nakłoni innych moż-
nych do wprowadzania reform w swo-
ich majątkach i wpłynie na poprawę sy-
tuacji państwa targanego kryzysem po-
litycznym i gospodarczym. Jak wcześniej 
wspomniałam napisał i wydał podręcz-
nik „O rolnictwie dla wygody gospoda-
rzy w Pawłowie mieszkających”, który 
można traktować jako pierwszy podręcz-
nik rolnictwa.

Krytyka

Prowadzona przez turgielskiego pro-
boszcza działalność wzbudzała zainte-
resowanie współczesnych, ale też falę 
krytyki. Inni posiadacze ziemscy nie by-
li zadowoleni, że burzony jest dotych-
czasowy porządek społeczny, w którym 
chłopi byli postrzegani prawie wyłącz-
nie jako siła robocza. Brzostowski nato-
miast uobywatelnił (upodmiotowił) chło-
pów, czyniąc ich nie tylko obywatelami 
Rzeczpospolite Pawłowskiej, ale i Rze-
czypospolitej Obojga Narodów. Badacze 
formułujący zarzuty o magnackiej py-

sze, którą rzekomo kierował się reforma-
tor powinni pamiętać, że jednym z ce-
lów działań było polepszenie doli chło-
pów przy jednoczesnym podniesienie 
poziomu edukacji, co miało skutkować 
rozwojem nowoczesnej gospodarki rol-
nej. Wszystkie te elementy są typowe dla 
nowoczesnych państw, gdzie celem edu-
kacji i wzrostu zamożności obywateli jest 
rozwój narodów.

Koniec I Rzeczpospolitej,
koniec Rzeczpospolitej Pawłowskiej

Istnienie Rzeczpospolitej Pawłowskiej 
zakończyło się wraz z trzecim rozbiorem 
i upadkiem Rzeczpospolitej w 1794 r. Do-
bra pawłowskie nabył Fryderyk Moszyń-
ski, potem Pawłowo jeszcze wielokrotnie 
zmieniało właścicieli. Z reform udało się 
ocalić fundusz na utrzymanie szkoły, fel-
czera oraz aptekę. 

Sam ks. Brzostowski po upadku 
Rzeczpospolitej udał się na emigrację do 
Włoch, bardzo boleśnie przeżył utratę 
dóbr i upadek reform, które wprowadzał 
przez ponad 30 lat. W okresie napoleoń-
skim w 1798 r. wrócił i osiadł jako pro-
boszcz w pobliskich Turgielach. Wspierał 
rolników radami, pilnował aby fundusz 
na szkołę i felczera był właściwie wyko-
rzystywany. Ostatnie trzydzieści lat życia 
poświęcił wyłącznie działalności duszpa-
sterskiej i twórczości pisarskiej np. napi-
sał jeszcze „Rozmyślania na wsi w Tur-
gielach”, które według zamysłów autora 
miały być częścią wydania zbiorowego 
dzieł zebranych co jednak się nie udało. 
Zmarł w 1827 roku w Rukojniach nieda-
leko Wilna. 

Brzostowski dzięki edukacji podda-
nych osiągnął w praktyce to, co było 
jednym z postulatów zwolenników re-
form doby Oświecenia – uobywatelnie-
nie chłopów. Sprawdziło się to w 1794 
roku uczestnictwem pawłowskich chło-
pów w powstaniu kościuszkowskim 
i powstaniu listopadowym. Władze 
carskie nie zapomniały Brzostowskie-
mu aktywności patriotycznej, o której 
pamięć rosyjski zaborca musiał trak-
tować jako zagrożenie dla utrzymania 
terenów zagarniętych Rzeczypospoli-
tej. Dlatego już w cztery lata po śmier-
ci Brzostowskiego (zm. 1827 r.) w cza-
sie powstania listopadowego w 1831 r. 
zniszczono całkowicie nagrobek i grób 
ks. Brzostowskiego znajdujący się w ko-
ściele w Rukojniach, a sam kościół za-
mieniono w cerkiew. 

Rzeczpospolita Pawłowska zakończy-
ła swe istnienie ponad dwieście dwadzie-
ścia pięć lat temu. Działalność księdza 
Brzostowskiego skupiająca się na naucza-
niu, propagowaniu i stosowaniu wiedzy 
rolniczej jest wciąż potrzebna. Dzisiaj 
zajmują się tym przecież Wojewódzkie 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, w tym 
nasz w Olsztynie.

Obecnie w Pawłowie istnieje tzw. 
trwała ruina dworu oraz dwujęzyczna 
tablica pamiątkowa. Miejsce to jest upo-
rządkowane i odwiedzane przez Pola-
ków zarówno mieszkających na Litwie 
jak i przybywających jako turyści z ca-
łego świata. A w okolicznych wsiach 
mieszkańcy noszą te same nazwiska 
co chłopi dawnej Rzeczpospolitej Paw-
łowskiej…
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Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych 
dla rolników i ich rodzin
Na przestrzeni lat system ubezpieczeń społecznych rolników uległ zmianie. Najważniejsze z nich wprowadzają po-
zytywny wydźwięk. Jedną z najciekawszych zmian było wprowadzenie finansowania składek na ubezpieczenie eme-
rytalno-rentowe ze środków budżetu państwa dla rolników bądź członków rodziny sprawujących osobistą opiekę nad 
dzieckiem do lat 5, z zastrzeżeniem, iż z tego uprawnienia można korzystać przez okres do 3 lat.

mgr Joanna Matyjasek 
Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ełk

W tym czasie nie trzeba rezygnować z prowadzenia działal-
ności rolniczej czy pracy w gospodarstwie. Okres ten jest wli-
czany do stażu emerytalnego, zaś opłacana składka jest niż-
sza. Bardzo pozytywną zmianą jest też fakt, iż po wielu latach 
kobietom ubezpieczonym w KRUS przysługuje zasiłek macie-
rzyński. Świadczenie to przysługuje przez okres od 52 do 71 ty-
godni w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym 
porodzie. Obecnie kwota tego zasiłku wynosi 1000 zł miesięcz-
nie. Należy też zauważyć, iż kolejny rok funkcjonuje ubezpie-
czenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci 
rolników. Ubezpieczenie to obejmuje:
 dzieci (do ukończenia 16 roku życia) pozo-

stające we wspólnym gospodarstwie 
domowym z rodzicami lub opie-
kunami prawnymi, z których 
przynajmniej jedno jest ob-
jęte w pełnym zakresie 
ubezpieczeniem społecz-
nym rolników w Kasie 
Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego,

 wyłącznie w zakre-
sie ryzyka śmierci 
wskutek nieszczęśli-
wego wypadku – ro-
dziców lub opieku-
nów prawnych ww. 
dziecka będących rol-
nikami, z którymi to 
dziecko pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie 
domowym i którzy są ob-
jęci ubezpieczeniem społecz-
nym rolników w pełnym zakre-
sie w Kasie Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego.

Kolejne zmiany dotyczą faktu, iż rolnicy opłacają skład-
ki wyłącznie za faktyczną liczbę dni podlegania ubezpiecze-
niu, nie jak wcześniej za cały kwartał. Przykładowo, jeśli rol-
nik w trakcie ubezpieczenia KRUS podejmie pracę zarobko-
wą w oparciu o umowę o pracę część za okres niewykorzy-
stany zostanie mu zwrócona. Dodatkowo jeśli rolnik bądź do-
mownik podejmie pracę zarobkową z tytułu umowy agencyj-
nej, czy umowy zlecenie, gdzie będzie objęty ubezpieczeniem 
powszechnym w ZUS, to nadal może pozostać w ubezpiecze-
niu społecznym rolników. Prawo to ma zastosowanie pod wa-
runkiem, iż przychód uzyskany z aktywności na powyższych 

umowach nie może przekroczyć połowy minimalnego wy-
nagrodzenia. Następna zmiana dotyczy podwyższenia kwo-
ty jednorazowego odszkodowania wypadkowego związane-
go z wypadkiem przy pracy w gospodarstwie. Obecnie wy-
nosi 809 zł za każdy procent powstałego uszczerbku na zdro-
wiu. Pojawiły się też nowelizacje przepisów dotyczących za-
siłków pogrzebowych. Nie jest, jak wcześniej, wymagane aby 
zmarły członek rodziny przed śmiercią pozostawał na utrzy-
maniu rolnika, bądź emeryta czy rencisty i spełniał warunki 
do renty rodzinnej.

Jedną z ostatnich najważniejszych zmian, 
choć raczej negatywną jest fakt iż rolni-

cy, bądź ich małżonkowie nie mo-
gą korzystać z prawa wcześniej-

szego przechodzenia na eme-
ryturę. Przed zmianą o wcze-
śniejszą emeryturę rolniczą 
mógł ubiegać się ubezpie-
czony (rolnik, bądź małżo-
nek rolnika), który speł-
niał łącznie następujące 
warunki:
 osiągnął wiek 55 lat 
(w przypadku kobiet) 
lub 60 lat (w przypadku 
mężczyzn),
 legitymował się okre-
sem podlegania ubezpie-

czeniu emerytalno-rentowe-
mu przez co najmniej 30 lat,
 zaprzestał prowadzenia dzia-

łalności rolniczej.

Obecnie wiek emerytalny dla kobiet 
wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Ubez-

pieczony (rolnik, małżonek rolnika, domownik) 
może przejść na emeryturę rolniczą, jeżeli spełni łącznie na-
stępujące warunki:
 osiągnie wiek emerytalny,
 podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu co najmniej 

25 lat.

Źródła:
- ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 299)

- www.krus.gov.pl
- materiały informacyjne KRUS

stające we wspólnym gospodarstwie 
domowym z rodzicami lub opie-
kunami prawnymi, z których 
przynajmniej jedno jest ob-
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Pomoc w ramach PO „Rybactwo i Morze” na zbieranie 
utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich
W ramach Działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz 
systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej udziela się pomocy finansowej na zbieranie 
utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Cel pomocy

Strefa morskich wód przybrzeż-
nych jest miejscem bytowania ryb 
w różnych fazach życia. W tej stre-
fie przebywa i rozwija się więk-
szość ryb bałtyckich począwszy od 
najwcześniejszej fazy życia. Dla-
tego też, zagadnienie utraconych 
narzędzi połowowych jest bardzo 
istotne i niezmiennie rozpatrywa-
ne w sferze problemów odpadów 

morskich, które mają negatywny wpływ na ekosystem mor-
ski. Zanieczyszczenia środowiska w związku ze stosowaniem 
narzędzi połowowych z tworzyw sztucznych jest bardzo groź-
nym czynnikiem dla zasobów organizmów morskich. Każde 
podjęte działanie na rzecz ochrony i odbudowy tak zaśmie-
conych polskich morskich akwenów powinno być wspierane. 

Kto może ubiegać się o pomoc finansową w tym zakresie?

Pomoc może być udzielona:
 uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związ-

kowi organizacji producentów ryb, lub organizacji między-
branżowej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o organizacji rynku rybnego, lub innej organizacji rybackiej 
realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania ry-
bołówstwa morskiego,

 armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wy-
konywane rybołówstwo komercyjne.

Wysokość pomocy

Wsparcie przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosz-
tów kwalifikowanych w wysokości do 100% tych kosztów. 

Jednocześnie pomoc udziela się do wysokości:
 10 000 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta 

w zakresie usuwania z morza utraconych narzędzi poło-
wowych, w szczególności w celu zwalczania niezamierzo-
nych połowów oraz w zakresie tworzenia systemów zbie-
rania odpadów dla uczestniczących rybaków, w tym zachęt 
finansowych,

 75 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta w zakre-
sie zakupu i, w stosownych przypadkach, instalacji na pokła-
dzie urządzeń do gromadzenia i przechowywania odpadów,

 400 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta 
w zakresie zakupu i, w stosownych przypadkach, instala-
cji w portach rybackich urządzeń do składowania odpadów 
i ich recyklingu,

 50 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta w za-
kresie komunikacji, informacji i kampanii edukacyjnych ma-
jących na celu zachęcenie rybaków i innych zainteresowa-
nych stron do uczestniczenia w projektach usuwania utra-
conych narzędzi połowowych,

 100 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta w za-
kresie szkoleń dla rybaków i pracowników portowych.

Koszty kwalifikowalne

Pomoc w ramach poddziałania „Zbieranie utraconych na-
rzędzi połowowych i odpadów morskich” przyznaje się m. in. 
na koszty kwalifikowalne: usuwania z morza utraconych na-
rzędzi połowowych, w szczególności w celu zwalczania nieza-
mierzonych połowów; zakupu i, w stosownych przypadkach, 
instalacji na pokładzie urządzeń do gromadzenia i przechowy-
wania odpadów; tworzenia systemów zbierania odpadów dla 
uczestniczących rybaków, w tym zachęt finansowych; zakupu 
i, w stosownych przypadkach, instalacji w portach rybackich 
urządzeń do składowania odpadów i ich recyklingu; szkolenia 
dla rybaków i pracowników portowych. 

Operacje muszą być prowadzone we współpracy ze stowa-
rzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego, w rozumie-
niu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, oraz innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi, 
realizującymi statutowe zadania w zakresie zrównoważonego 
rybołówstwa morskiego lub zrównoważonej eksploatacji zaso-
bów morskich i przybrzeżnych, działającymi we współpracy 
z organizacjami rybackimi lub lokalnymi grupami działania, 
o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udzia-
łem lokalnej społeczności.
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Innowacje we współczesnym rolnictwie
Pisząc o innowacjach należy spróbować je zrozumieć, zastanowić się czy innowacje są pojedynczymi zdarzeniami, 
czy może ciągiem zdarzeń, który ostatecznie staje się swego rodzaju procesem. Ponadto zawsze należy spróbować 
dostrzegać rolę innowacji w kształtowaniu naszej rzeczywistości i szukać narzędzi umożliwiających ich wdrażanie.

dr inż. Rodian Pawłowski
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej, Koordynator SIR

Sięgając do definicji innowacji (łac. innovatio, czyli odnowie-
nie), należy ją wytłumaczyć jako ciąg działań, prowadzących 
do wytworzenia lub ulepszenia nowych produktów, procesów 
technologicznych lub systemów organizacyjnych. Nie ważne 
z jakim rodzajem innowacji mamy do czynienia, to jednak ich 
powstanie zawsze jest wynikiem jednej z dwóch składowych. 
Pierwszą są prace badawczo-rozwojowe, prowadzone na uni-
wersytetach i w instytutach badawczych, natomiast drugą jest 
zapotrzebowanie na nowe, ulepszone technologie.

W rolnictwie mamy do czynienia z pewnego rodzaju wyści-
giem technologicznym. Dostrzec to możemy zarówno 
w uprawie roślin jak i w hodowli zwierząt. Rolni-
cy są coraz bardziej świadomi konieczności roz-
woju i ułatwiania sobie codziennych czynno-
ści, co bezapelacyjnie umożliwiają nowoczesne 
technologie i sposoby gospodarowania. Należy 
w tym momencie zadać sobie pytanie, czy 
wszyscy rolnicy są tak samo otwarci na 
wdrażanie innowacji? Rzeczywistość 
bywa różna, a stopień wdro-
żenia innowacji nie za-
wsze zależy od chę-
ci rolników, a czę-
sto od potencjału 
czy nawet poło-
żenia gospodar-
stwa. Bo weźmy 
na ten przykład 
go spoda r s t wo 
w którym problem 
stanowi dostęp do In-
ternetu – oczywiście pewne 
rozwiązania technologiczne są możli-
we, ale już te oparte na systemach zdal-
nej obsługi i kontroli nie znajdą zastosowa-
nia. Ponadto stopień rozwoju i kierunek pro-
dukcji gospodarstw także jest różny, co au-
tomatycznie wpływa na zainteresowanie in-
nowacjami. W poszukiwaniu innowacji najle-
piej sprawdzają się typowi producenci rolni, którzy 
znaczną cześć swojej produkcji przeznaczają na sprze-
daż, a nie na pokrycie potrzeb własnych. Producenci starając 
się zrozumieć potrzeby rynku, w pełni korzystają z oferowa-
nych dobrodziejstw, które są czynnikiem rozwoju ich gospo-
darstw. W tej grupie również można doszukać się pewnych 
schematów. W większości, producenci nie reagują od razu na 
pojawienie się produktu innowacyjnego. Nim go kupią wo-
lą trochę odczekać – przypatrzeć się tym którzy taki produkt 
już kupili i go stosują. W procesie innowacji ci ostatni stają się 
klientami-innowatorami, a Ci pierwsi klientami-naśladowcami.

Wszystkie procesy innowacji, z którymi obecnie w aspek-
cie rolnictwa mamy do czynienia stwarzają nam nieograni-
czone możliwości. Oczywiście musimy mieć świadomość, 
że aby proces innowacji się powiódł należy stworzyć od-
powiednie warunki do jego rozwoju i wdrożenia. Stawia-
jąc czoła codziennym wyzwaniom w rolnictwie musimy 
mieć na względzie końcowy produkt, którym jest żywność. 
Niejako celem nadrzędnym jest produkcja żywności o jak 
najlepszych parametrach jakościowych i to w tym obsza-
rze powinniśmy skupiać nasze innowacyjne działania. Ko-
lejnymi i niejako pochodnymi stają się dopiero zwiększa-

nie konkurencyjności i stabilności gospodarczej, za-
pewnienie rolnictwa zrównoważonego, wspie-

ranie rolników w dywersyfikacji ich produk-
cji. Aby można prowadzić takie innowacyjne 
działania konieczne jest zdobywanie nowej 
wiedzy, która dzięki umiejętnemu jej prze-

kazaniu i zastosowaniu staje się użytecz-
na w praktyce. 

W ramach wspólnej poli-
tyki rolnej dąży się do 

osiągnięcia jak naj-
lepszych efektów 
w zakresie trans-
feru wiedzy i in-
nowacji między 
nauką i prakty-
ką. Realizacja 

tych założeń wy-
maga tworzenia 

odpowiednich struk-
tur, które w przystępny 

sposób i działając niejako na pierw-
szej linii, pozwolą na rozpowszechnia-

nie i stosowanie w praktyce nowej wie-
dzy, technologii, produktów i nowych spo-
sobów organizacji, uczenia się i współpracy.

Jedną z istniejących struktur, której głów-
nym celem jest wspieranie innowacji w rolnic-

twie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach 
wiejskich jest Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich, która funkcjonuje w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) i ma charakter otwarty. 
Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaanga-
żowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Funkcjo-
nowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i re-
alizacja zadań Sieci, w szczególności plany działania, fi-
nansowane są ze środków Pomocy Technicznej PROW na 
lata 2014-2020. 

NAUKA
I EDUKACJA

DORADZTWO
ROLNICZE 

BIZNES
i MEDIA 

ORGANIZACJE
I INSTYTUCJE

ROLNICZE 
ROLNIK
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Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na ob-
szarach wiejskich, wykonują Wojewódzkie Ośrodki Do-
radztwa Rolniczego a koordynację wykonania tych zadań 
zapewnia Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 
Oddział w Warszawie. W ramach Sieci realizowane są tak-
że założenia działania „Współpraca”, które zrzesza m.in. 
rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiada-
czy lasów, podmioty doradcze. Wsparcie dotyczy two-
rzenia i funkcjonowania grup operacyj-
nych na rzecz innowacji oraz realiza-
cji przez te grupy projektów, których 
przedmiotem jest: opracowa-
nie i wdrożenie nowego lub 
znacznie udoskonalonego 
produktu, technologii, me-
tod organizacji i marketin-
gu oraz tworzenie lub roz-
wój krótkich łańcuchów do-
staw. Powstałe grupy ope-
racyjne funkcjonują w ra-
mach Europejskiego partner-
stwa innowacji na rzecz wydaj-
nego i zrównoważonego rolnic-
twa (EIP-AGRI), której celem jest 
zapewnienie zrzeszonym sektorom osią-
ganie wyższych celów przy mniejszym 
zużyciu zasobów. EIP-AGRI wnosi wkład 
w zapewnianie stabilnych dostaw żywności, 
paszy i biomateriałów, chroniąc podsta-
wowe surowce naturalne, na których 
opierają się rolnictwo i leśnictwo. Siecią 
EIP-AGRI kieruje Komisja Europejska.

Zarówno europejskie, jak i krajowe insty-
tucje, planując i prowadząc politykę roz-
woju rolnictwa i obszarów wiejskich na 
kolejne okresy programowania, opie-
rają się na wdrażaniu rozwiązań po-
zwalających na jak najlepsze wykorzy-
stanie potencjału, u podstaw którego leży ko-
rzystanie z wzajemnych doświadczeń podmio-
tów uczestniczących w transferze wiedzy do prak-
tyki. Nowym systemem, który zaczyna wkraczać w proces 
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jest AKIS 
(Agricultural Knowledge and Information Systems). Sys-
tem ten obecnie rozumiany jest jako otwarta sieć powiązań 
i interakcja osób, organizacji i instytucji, które uczestniczą 
w wytwarzaniu i wykorzystywaniu wiedzy i innowacji dla 
rolnictwa i powiązanych dziedzin. 

Skuteczne strategie systemu AKIS obejmują cztery główne 
rodzaje działań:
 poprawę przepływu wiedzy i umacnianie powiązań mię-

dzy badaniami a praktyką,
 doskonalenie wszelkiego rodzaju usług doradczych dla go-

spodarstw i wspieranie ich wzajemnych powiązań w ramach 
AKIS,
 pobudzanie interaktywnych interdyscyplinarnych
    i transgranicznych innowacji,
 wspieranie transformacji cyfrowej w rolnictwie.

O powyż-
szych, jak 

i o innych na-
rzędziach wspierają-

cych wdrażanie innowacji 
w szerszym zakresie, 

będziemy syste-
matycznie pisać 
na łamach Bie-
żących Informa-
cji. Chcąc niejako 

podsumować po-
tencjał ich wdraża-

nia w rolnictwie na-
leży podkreślić, że in-

nowacji nie należy się bać, 
a korzyści płynące z ich sto-

sowania przynoszą wiele dobre-
go dla potencjalnych uczestników całe-

go procesu innowacji. Jakich więc korzyści w kontekście in-
nowacji powinniśmy oczekiwać i jakie te innowacje powin-
ny być? Po pierwsze innowacje powinny być tanie, jeśli ta-
kie nie są powinny pozwolić tanio produkować, a jeśli i ten 
warunek nie może być spełniony to powinny pozwolić na 
wytworzenie produktów wysokiej jakości.

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”

Materiał opracowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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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 potencja-
łu produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk kli-
matycznych 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 „Inwesty-
cje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi 
ze źródeł 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 luty 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

luty 2020 r., lipiec 2020 r.
paźdz. 2020 r., styczeń 2021 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”

wrzesień 2020 r.**
wrzesień 2021 r.**

10.
Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych go-
spodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji 
„Płatności 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 
wiejskich” 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 
operacji 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 
umiejętności”

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 - 21 lutego 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)).

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„SPOSÓB NA SUKCES” – XX EDYCJA

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XX  jubileuszową edycję ogólnopolskiego 
konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania uruchomione w okresie od dnia 1 lipca 
2018 do 29 lutego 2020 roku, kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Do konkursu 
mogą zgłosić swoje przedsięwzięcie osoby fizyczne i prawne – kreatywne, realizujące innowacyjne 
ciekawe pomysły, tworzące nowe miejsca pracy, w szczególności z grup defaworyzowanych na rynku 
pracy, ograniczające skutki niekorzystnych zmian klimatu.

Karty zgłoszenia przedsięwzięć należy przesyłać w terminie do dnia 20 marca 2020 r.:
• bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

– z dopiskiem: Konkurs „Sposób na Sukces” lub
• do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie,

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn – z dopiskiem: Konkurs „Sposób na Sukces”. 

Więcej informacji: www.cdr.gov.pl; www.wmodr.pl
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Wieści z Unii Europejskiej
Droga do brexitu otwarta

29 stycznia br. Parlament Europejski poparł umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Decyzja ta otwiera 
drogę do brexitu. W głosowaniu europosłów: 621 było za, 49 przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu. Brytyjscy de-
putowani głosowali po raz ostatni. 1 lutego br. jest datą wejścia w życie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. 
Unia będzie już liczyć 27, a nie 28 państw członkowskich. Z tym dniem rozpoczął się okres przejściowy określony 
w Umowie, który będzie trwał do końca 2020 roku.

mgr inż. Maria Suszko
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

KRÓTKA HISTORIA BREXITU
– WAŻNIEJSZE ETAPY

2015

25 czerwca – premier Wielkiej Bryta-
nii David Cameron przedstawił Radzie 
Europejskiej plany dotyczące referen-
dum w sprawie dalszego członkostwa 
jego państwa w UE. 

15 października – Rada Europejska 
wysłuchała informacji o kolejnych eta-
pach działań w związku z planowa-
nym przez Wielką Brytanię referendum 
w sprawie dalszego członkostwa w Unii. 

17 grudnia – Rada Europejska omówi-
ła planowane przez Wielką Brytanię refe-
rendum w sprawie członkostwa w UE i za-
powiedziała ustalenie rozwiązań w proble-
matycznych dziedzinach: zarządzanie gospo-
darcze, konkurencyjność, suwerenność, świad-
czenia społeczne i swobodny przepływ osób.

2016

17 lutego – unijni przywódcy wy-
pracowali porozumienie, które wzmac-
nia specjalny status Wielkiej Brytanii 
w UE, prawnie wiążącej nieodwołalnej de-
cyzji wszystkich 28 przywódców.

23 czerwca – referendum w Wiel-
kiej Brytanii. Obywatele Wielkiej Bry-
tanii zagłosowali za opuszczeniem UE. 

24 czerwca – wspólne oświadczenie 
przywódców UE i prezydencji holen-
derskiej w sprawie wyniku referendum 
w Wielkiej Brytanii. Osiągnięte porozu-
mienie na posiedzeniu Rady Europejskiej 
w lutym 2016 r., nie weszło w tej sytuacji 
w życie i przestało istnieć. 

15 grudnia – szefowie 27 państw oraz 
przewodniczący Rady i Komisji wyda-
li oświadczenie, w którym wyrazili go-
towość rozpoczęcia negocjacji z Wielką 
Brytanią, która zgodnie z art. 50 Trakta-
tu o UE oficjalnie musi zainicjować bre-
xit. Ustalono też procedurę przyszłych 
negocjacji.

2017

29 marca – Wielka Brytania formalnie 
uruchamia art. 50, by wystąpić z UE – po-
wiadamia Radę Europejską, że zamierza 
wystąpić z UE. Rada przyjęła oświad-
czenie w sprawie brytyjskiej notyfikacji.

29 kwietnia – Nadzwyczajna Rada 
Europejska: Przywódcy 27 państw człon-
kowskich po oficjalnym uruchomieniu 
przez Wielką Brytanię art. 50., przyjęli 
wytyczne do negocjacji w sprawie brexitu. 

20 czerwca – pierwsza runda negocja-
cji brexitowych z Wielką Brytanią. Komi-
sja Europejska na swojego negocjatora 
wybrała Michela Barniera, a po stronie 
Wielkiej Brytanii wybrano Davida Davi-
sa – ministra ds. wyjścia Wielkiej Bryta-
nii z Unii Europejskiej.

20 lipca-10 listopada – odbyło się pięć 
kolejnych 3-4 dniowych rund negocjacji 
między UE, a Wielką Brytanią. 

15 grudnia – Rada Europejska (27  
państw) podsumowała wydarzenia w ne-
gocjacjach z Wielką Brytanią, po złożeniu 
przez nią notyfikacji o zamiarze wystą-
pienia z UE. Stwierdzono, że postęp ne-
gocjacji jest wystarczający w kwestiach: 
prawa obywateli, Irlandia, zobowiązania fi-
nansowe.

2018

29 stycznia – Komisja Europejska uzy-
skuje od Rady mandat do rozmów brexi-
towych w okresie przejściowym: 
 całe unijne prawodawstwo będzie mieć za-

stosowanie do Wielkiej Brytanii, tak jakby 
wciąż była państwem członkowskim,

 Wielka Brytania, już jako państwo trzecie, 
nie będzie uczestniczyć w pracach insty-
tucji UE ani w podejmowaniu przez nie 
decyzji.
6-9 lutego – siódma runda negocja-

cji brexitowych, a zarazem pierwsza 
w ramach drugiego etapu rozmów. UE 
i Wielka Brytania skupiły się zwłaszcza 
na: okresie przejściowym; Irlandii, szczegól-

nie rozwiązaniach pozwalających uniknąć 
tzw. twardej granicy; zarządzaniu umową 
o wystąpieniu.

19 marca – częściowe porozumienie 
między negocjatorami UE i Wielkiej Bry-
tanii.

23-24 marca – Rada Europejska przyj-
muje wytyczne co do ram stosunków po-
brexitowych. Przywódcy UE byli gotowi, 
aby negocjować z Wielką Brytanią am-
bitną umowę o wolnym handlu. Michel 
Barnier zreferował przywódcom UE-27 
stan negocjacji.

25 listopada – nadzwyczajny szczyt Ra-
dy Europejskiej (art. 50). Przywódcy UE-
27 zatwierdzili projekt umowy o wystą-
pieniu Wielkiej Brytanii z UE i zaaprobo-
wali projekt deklaracji politycznej o przy-
szłych stosunkach UE – Wielka Brytania.

5 grudnia – Komisja Europejska roz-
poczęła procedurę podpisania i zawarcia 
umowy brexitowej.

2019

11 stycznia – Rada (art. 50) przyjęła 
decyzję o podpisaniu umowy wystąpie-
niowej. Zaaprobowała też projekt decy-
zji o zawarciu umowy wystąpieniowej 
i postanowiła przekazać go Parlamento-
wi Europejskiemu z wnioskiem o zgodę.

20 marca – Wielka Brytania wnosi 
o odłożenie brexitu do 30 czerwca 2019 r. 

22 marca – formalna decyzja Rady 
o odroczeniu brexitu do 22 maja 2019 r.

10 kwietnia – przywódcy UE zgadza-
ją się na odroczenie brexitu do 31 paź-
dziernika 2019 r.

13 kwietnia – zmiana decyzji Rady 
o podpisaniu umowy wystąpieniowej.

29 października – Rada Europejska na 
wniosek Wielkiej Brytanii przyjęła decy-
zję przedłużającą okres brexitu, w związ-
ku z wyrażonym przez Wielką Brytanię 
zamiarem opuszczenia Unii Europejskiej. 
Okres ten przedłużono do 31 stycznia 
2020 r., aby zapewnić więcej czasu na ra-
tyfikowanie umowy wystąpieniowej.
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o lasach. Dz.U. z 2020 r., poz. 6.

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. Wpłynął do Sej-
mu 8 stycznia 2020 r. Dotyczy umożliwienia wdrożenia w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 działania „Dobrostan zwierząt”; wprowadzenia prak-
tyk mających na celu zapewnienia zwierzętom możliwości 
realizowania potrzeb behawioralnych, a tym samym lepsze 
ich samopoczucie i zdrowie. Projekt realizuje przepisy prawa 
Unii Europejskiej.

 Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 
87) dotyczy usprawnienia działań prowadzonych w ramach 
likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania 
takim chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem afrykań-
skiego pomoru świń (ASF) i kwestii redukcji populacji dzi-
ków na terytorium RP. Projekt wpłynął do Sejmu 17 grudnia 
2019 r. 23 grudnia 2019 r. ustawę przekazano Prezydentowi 
i Marszałkowi Senatu.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 
grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposo-
bu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania war-
tości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referen-
cyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i wa-
rzyw sprzedanych. Dz.U. z 2020 r., poz. 11.

 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr 
oleju w 2020 r. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomo-
cy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolni-
ków” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu dzia-
łalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finanso-
wej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” 

w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach działania „Płatności dla obszarów z ograniczenia-
mi naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczenia-
mi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie grun-
tów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie te-
renów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finan-
sowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rol-
nych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w go-
spodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów skła-
dania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego 
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii eli-
tarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty 
tej dopłaty. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie formularza wnio-
sku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych 
działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klima-
tyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.
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Mięso królicze od kuchni
Wysoka wartość odżywcza mięsa króliczego i potencjalne zapotrzebowanie na ten produkt w pełni uzasadniają 
potrzebę przywrócenia tej produkcji w wielu gospodarstwach. Zaniedbany rynek mięsa króliczego trzeba na nowo 
„odkryć”, odbudować i na bieżąco dbać o jego rozwój.

Sylwia Zubek 
Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Kętrzyn

Nie ma jeszcze problemu z zaku-
pem zwierząt do założenia stad podsta-
wowych, gdyż na terenie naszego woje-
wództwa funkcjonuje kilka stad zarodo-
wych królików ras dużych i średnich, 
których właściciele za doskonałe efek-
ty hodowlane uzyskują na wystawach 
krajowych i zagranicznych czempionaty 
i pierwsze nagrody.

Dojrzewanie mięsa króliczego

Przyzwyczajenie do utartych schema-
tów przygotowywania potraw z wieprzo-
winy lub mięsa drobiowego powoduje, 
że często w gastronomii królików, bara-
niny i dziczyzny popełnia się podstawo-
wy błąd: do przyrządzenia potraw uży-
wane bywa świeże mięso tych zwierząt. 

A przecież bezpośrednio po uboju 
mięso nie nadaje się do gotowania, gdyż 
po obróbce termicznej staje się twarde, ły-
kowate i nawet dość długie ogrzewanie 
nie powoduje należytego jego zmiękcze-
nia. Dlatego rozebrane na części tuszki 
królików muszą zostać poddane dojrze-
waniu przez pewien czas, po którym do-
piero nadają się do dalszej obróbki, aż na-
stąpią w ich tkankach zmiany chemiczne.

W temperaturze pokojowej dojrzewa-
nie przebiega szybko, ale jednocześnie 
równie błyskawicznie rozwijają się bak-
terie gnilne, powodujące psucie się mięsa.

Aby temu zapobiec, mięso do dojrze-
wania należy zawiesić lub ułożyć w tem-
peraturze najlepiej 8-10ºC na czas 24-36 
godzin. W mięsie, które przeszło proces 
dojrzewania, ustępuje stężenie mięśni, 
mięso staje się kruche, w czasie zaś pro-
cesu gotowania, smażenia i duszenia na-
biera charakterystycznego – niepowta-
rzalnego zapachu i smaku. 

Istnieje kilka sposobów przygotowa-
nia mięsa do dojrzewania. Cztery podsta-
wowe – to: bejcowanie, przechowywanie 
w cebuli i czosnku, zalewanie serwatką 
oraz zawijanie w liście chrzanu lub po-
krzywy. Działania te zabezpieczają mię-
so przed zepsuciem i korzystnie wpływa-
ją na wszystkie procesy zachodzące pod-
czas termicznej obróbki przygotowywa-
nej potrawy.

Bejcowanie

250 ml octu spirytusowego (10%); 5 zia-
ren pieprzu; 4 ziarna ziela angielskiego; 2 li-
ście laurowe; 3 ziarna jałowca; 2 ząbki czosn-
ku; sól; cukier.

Do emaliowanego naczynia wlać 750 
ml wody, dodać przyprawy. Gotować pod 
przykryciem 3-5 min. Ostudzić. Wlać od-
mierzoną ilość octu, przykryć i wystudzić. 
Mięso obłożyć krążkami świeżo pokraja-
nej cebuli, natrzeć czosnkiem zmieszanym 
z solą. Tuszkę ułożyć w porcelanowym lub 
kamionkowym naczyniu, zalać ostudzo-
ną bejcą, odstawić w chłodne miejsce – do 
piwnicy lub w ostateczności na najniższą 
półkę lodówki. W kwaśnej zalewie mięso 
przechowuje się 36-72 godzin.

Po wyjęciu z bejcy mięso ma charak-
terystyczny złotobrązowy kolor i zapach 
octu oraz przypraw. Nie powinno być 
oślizłe, po przekrojeniu kolor przechodzi 
z zewnętrznego na naturalny, krwisto-
różowy już na przestrzeni 1 mm. Przed 
poddaniem procesowi obróbki tuszkę na-
leży wysuszyć w chłodnym miejscu al-
bo po prostu wytrzeć suchą, lnianą ście-
reczką. 

Przechowywanie w cebuli i czosnku

4 cebule; 2 ząbki czosnku; pieprz; mielona 
papryka; 2 pietruszki; duży seler; sól.

Zasadą tej metody jest utrwalenie 
w warzywach, zawierających związki 
zwane fitoncydami, które działają min. 
bakteriobójczo. Jednocześnie substancje 
aromatyczne warzyw wpływają korzyst-
nie na smak i zapach mięsa.

Mięso natrzeć mielonym pieprzem 
i papryką oraz czosnkiem utartym z du-
żą ilością soli, a następnie posmarować 
dokładnie – przy użyciu pędzelka – ole-
jem, co odetnie dostęp powietrza do jego 
powierzchniowych części. Warzywa po-
krajać w cienkie plasterki i obłożyć nimi 
tuszkę. Tak przygotowaną tuszkę wło-
żyć do porcelanowego lub kamiennego 
naczynia, przykryć stosunkowo szczel-
nie i odstawić w chłodne miejsce. Mięso 
powinno być przechowywane w cebu-
li i czosnku przez 24-48 godzin. Po wy-

jęciu z cebuli mięso ma różowawy kolor 
ze złotawymi przebarwieniami oraz cha-
rakterystyczny zapach cebuli i warzyw 
korzeniowych. Nie powinno być oślizłe, 
po przekrojeniu ma mieć wygląd krwi-
storóżowy. Przed poddaniem procesowi 
obróbki termicznej tuszkę należy wysu-
szyć w chłodnym miejscu albo wytrzeć 
suchą lnianą ściereczką. Warzywa uży-
te do przechowywania można wykorzy-
stać do przyrządzania potraw z królika 
lub innych dań (sosów). 

Zalewanie serwatką

1500 ml serwatki, zsiadłego mleka lub ma-
ślanki; sól; pieprz; cukier.

Zasadą dojrzewania tuszki króliczej 
w serwatce jest działanie na nią kwasem 
mlekowym, który sprzyja procesowi kru-
szenia mięsa i zabezpiecza je na krótki 
czas przed zepsuciem. Podczas tego za-
biegu mięso królicze nabiera szczególnie 
korzystnych wartości smakowych.

Mięso natrzeć solą i mielonym pie-
przem. Serwatkę dokładnie rozmieszać 
– można dodać do niej trochę cukru lub 
dla osiągnięcia innego smaku – kilka kro-
pel soku z cytryny. Mięso ułożyć w ka-
miennym garnku, zalać serwatką i pozo-
stawić na 24-48 godzin. Serwatkę można 
zastąpić zsiadłym mlekiem lub maślanką.

Po wyjęciu z serwatki mięso ma cha-
rakterystyczne, różowobiałe zabarwienie 
oraz zapach kwasu mlekowego. Nie po-
winno być oślizłe, po przekrojeniu ma 
mieć wygląd krwistoróżowy. Przed pod-
daniem procesowi obróbki termicznej 
tuszkę należy odstawić w chłodne miejsce 
do wyschnięcia, albo wytrzeć suchą, lnia-
ną ściereczką. Niektóre przepisy przewi-
dują użycie serwatki do duszenia mięsa.

Zawijanie w liście chrzanu/pokrzywy

Zawijanie w liście chrzanu lub po-
krzyw 5-10 świeżych liści chrzanu; 20 
łodyg świeżych młodych pokrzyw; sól; 
pieprz; ocet spirytusowy (10%).

Liście chrzanu lub pokrzyw powinny 
być młode, gdyż właśnie w nich stężenie 
substancji bakteriobójczych jest najwięk-
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Agroturystyka z końmi w ofercie
Przyglądając się ostatnio życiowym wyborom wielu ludzi, obserwujemy zwrot ku wsi, ku środowisku naturalnemu, 
w stronę funkcjonowania i mieszkania poza miastem. Obok naturalnego ciążenia w stronę wsi osób, które ją znają 
z własnych, bezpośrednich doświadczeń lub też z relacji rodziców czy dziadków, dodatkowym źródłem inspiracji w tę 
stronę jest znaczna liczba przedsięwzięć możliwych do zrealizowania w środowisku wiejskim.

Kazimierz Perlik 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Jedną z takich form działalności jest 
agroturystyka. Wypada ona najlepiej, je-
żeli jest realizowana w czynnym, możli-
wie tradycyjnym gospodarstwie rolnym, 
gdzie goście w miarę ich zainteresowania 
i możliwości organizacyjnych gospodar-
stwa, uczestniczą w pracach rolniczych 
i czynnych formach rekreacji, oferowa-
nych przez przyjmujące ich lub sąsiednie 
gospodarstwa agroturystyczne.

Zwierzęta w gospodarstwie agrotury-
stycznym są funkcjonalnym uzupełnie-
niem całości oferty i znacząco ją uatrak-
cyjniają. Jeżeli w gospodarstwie agrotu-
rystycznym są konie, to jest bardzo do-
brze. Wykorzystanie koni w gospodar-
stwie agroturystycznym może i powin-
no obejmować przynajmniej elementy 
użytkowania zaprzęgowego (w tym ro-
boczego) i pracy pod siodłem w rekre-
acji a jeżeli to możliwe również w hi-
poterapii. Szczególną cechą usposobie-
nia psychicznego koni jest wyraźna bier-
ność w poddawaniu się woli człowieka. 

Jest to z pewnością efekt wieków selek-
cji, bo choć czasem zdarzają się osobni-
ki nie do ułożenia, to ma to miejsce nie-
zwykle rzadko, a takie konie są natych-
miast eliminowane z użytkowania i ho-
dowli. Przyszli użytkownicy koni muszą 
nauczyć się dobrej i szybkiej interpreta-
cji zachowań koni i odpowiednio na nie 
reagować.

Konie, to zwierzęta stadne. W każ-
dym stadzie koni natychmiast ustala 
się określona hierarchia stadna, często 
nie bez konfliktów. Człowiek obsługu-
jący konie i wykorzystujący je do pra-
cy musi mieć świadomość, że jego oso-
ba powinna zajmować najwyższą ,,pozy-
cję w stadzie” osiągając podwójny efekt: 
podporządkowania sobie koni i jedno-
cześnie osiągnięcie ich zaufania. Bardzo 
duży efekt porozumienia między koń-
mi, a człowiekiem jest możliwy do osią-
gnięcia przy odpowiednim wykorzysta-
niu głosu ludzkiego, a szczególnie to-
nu głosu ludzkiego, który konie dobrze 
rozróżniają.

Koń rekreacyjny powinien być wszech-
stronny w użytkowaniu i dobrze ułożony.

Hipoterapia – jedna ze skuteczniej-
szych metod rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych możliwa jest za zgodą le-
karza, a zajęcia w siodle z osobami nie-
pełnosprawnymi powinien prowadzić 
odpowiednio przygotowany specjali-
sta rehabilitant i instruktor hipoterapii.

W agroturystyce mogą funkcjonować 
w zasadzie konie wszystkich ras utrzy-
mywanych w Polsce, a pierwszym, naj-
ważniejszym kryterium ich wyboru są 
względy bezpieczeństwa.

W gospodarstwie agroturystycznym 
powinno się utrzymywać przede wszyst-
kim konie ras rodzimych, do których 
należą: konik polski, koń huculski, koń 
małopolski, koń wielkopolski, koń ślą-
ski i dwie odmiany rasowe koni zim-
nokrwistych: koń sztumski i koń sokól-
ski, gdyż dodatkowym źródłem docho-
du w gospodarstwie będą wtedy dotacje 
na ich utrzymanie.

sze, a ponadto nie skażone środkami che-
micznej ochrony roślin.

Mięso nasolić i natrzeć mielonym pie-
przem. Liście i łodygi chrzanu i pokrzyw 
umyć pod bieżącą, zimną wodą. Owinąć 

liśćmi tuszkę, na wierzch położyć lnianą 
ściereczkę nasyconą rozcieńczonym wo-
dą octem. Włożyć do porcelanowego lub 
kamionkowego naczynia i odstawić na 24 
-48 godzin w chłodne miejsce.

Po wyjęciu z liści mięso ma charakte-
rystyczny, różowy kolor i zapach chrzanu. 
Źródło:

- „Króliki. Towarowa produkcja mięsna” Ba-
rabasz Bogusław, Bieniek Józef
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Zapustowe obyczaje
„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”. Staropolskie 
porzekadło nawiązuje do obchodzonego w kalendarzu chrześcijańskim ostatniego czwartku przed Wielkim Postem, 
zwanego Tłustym Czwartkiem, zapustami bądź mięsopustem.

mgr inż. Marta Bieciuk 
Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

W dziele „Warmio moja miła” z 1959 roku Marii Zienta-
ry-Malewskiej, warmińskiej poetki i działaczki, odnajdujemy 
słowa „Stary to zwyczaj warmiński – te zapusty”. Zabawa za-
pustowa była określana mianem giełdy i odbywała się zwy-
kle w karczmie w przeddzień Środy Popielcowej. Był to czas 
„rozglądania się” za dziewczynami i poszukiwania towarzysz-
ki życia. Przy dźwiękach ludowej kapeli hucznie bawiła się ca-
ła wieś. Przygotowywano lepsze, niż w dzień powszedni, po-
żywienie. W każdym domu pieczono pączki. Gospodynie roz-
czyniały ciasto drożdżowe już w niedzielę zapustną. Po wy-
rośnięciu, ciasto nabierano łyżkami i smażono na patelni lub 
w rondlu w gorącym tłuszczu, którym był smalec, łój bądź po-
wszechnie stosowany wśród najuboższych mieszkańców – olej. 
W tym okresie wykonywano tylko prace niezbędne i koniecz-
ne, by jak najwięcej czasu poświęcić na zabawę. Mężczyźni po 
rannych obrządkach i śniadaniu grali w karty. Kobietom czas 
upływał na rozmowach. Po porze obiadowej przychodziły do 
mężczyzn, przynosząc w fartuchach pączki. Po wspólnej kon-
sumpcji następował czas zabawy. Przy blasku księżyca mło-
dzież tańczyła na lodzie, chłopcy ciągali sanie z dziewczęta-
mi. Następnie wracano do karczmy, zajadano pączki i bawio-
no się dalej. 

Czas zapust był okresem magicznym. Wierzono w obecność 
dusz zmarłych na ziemi. Pozostawiano im zapalone światło 
i poczęstunek na stole lub okiennym parapecie. Nie wykonywa-
no czynności takich jak: kręcenie maszynami, jedzenie grochu 
czy hałasowanie naczyniami. Obrzęd zapust nawiązywał do 
pomyślności zbiorów i chowu zwierząt w gospodarstwie. Wie-
rzono, że tańczenie w zapusty zapewni pomyślny plon lnu. Im 
wyżej kobiety skakały w tańcu, tym wyższy len miał urosnąć. 
Natomiast skakanie miało zapewnić urodzaj ziemniaków (jeśli 
miałoby to miejsce w poniedziałek) oraz zboża (w niedzielę). 

Zabawy zapustne kończyły się o północy z wtorku na śro-
dę. Wówczas cichła muzyka, śpiew i tańce – zaczynał się okres 
czterdziestodniowego postu. Bicie dzwonu przypominało, że 
czas hulanek i zabawy dobiegł końca. Powszechnie był znany 
przesąd mówiący o tym, że po północy tańczy się z diabłem. 
Popielec na Warmii nosił nazwę suchej środy, a na Mazurach 
– popielnika. Okres Wielkiego Postu rozpoczynało czyszcze-
nie garnków i patelni popiołem drzewnym, a także zawiesza-
nie patelni w kominie bądź wynoszenie jej do lasu.

Dziś z bogactwa dawnych obyczajów pozostał głównie Tłu-
sty Czwartek, podczas którego królują na naszych stołach słod-
kie łakocie w postaci pączków i faworków, inaczej zwanych 
chrustami. W tym dniu zgodnie z tradycją dozwolone jest ob-
jadanie się słodkościami i to najlepiej, jeśli będą wykonane wła-
snoręcznie. W dalszym ciągu tkwi przekonanie, iż niezjedzenie 
w tym dniu ani jednego pączka, wróży niepowodzenie. Poni-
żej propozycja ich wykonania.

PRZEPISY KULINARNE

Pączki

Składniki: 1 kg mąki pszennej, 6 żółtek, ½ szkl. oleju, 10 dag droż-
dży, nieco mniej jak ½ szkl. cukru, 1 łyżka spirytusu lub ocet, 1/3 
kostki margaryny, ½ l mleka.

Wykonanie: W oddzielnym naczyniu rozkruszamy droż-
dże, dodajemy cukier i ½ szklanki ciepłego (ale nie gorącego) 
mleka. Mieszamy do rozpuszczenia drożdży i odstawiamy do 
momentu, aż drożdże wyrosną. Żółtka mieszamy z cukrem, 
mleko podgrzewamy. Masło stapiamy w oddzielnym naczyniu. 
Do miski wsypujemy część mąki, tak aby pokryła dno. Wyle-
wamy zarobione drożdże i przysypujemy na wierzchu cienką 
warstwą mąki. Odstawiamy w ciepłe miejsce do momentu aż 
na powierzchni pojawią się „pęknięcia”. Następnie dodajemy 
resztę podgrzanego mleka, żółtka z cukrem, olej, roztopioną let-
nią margarynę oraz spirytus lub ocet. Ciasto wyrabiamy doda-
jąc stopniowo mąkę do momentu odstawania od ręki. Tak wy-
robione należy umieścić w ciepłym miejscu pod przykryciem. 
Powinno wyrosnąć tak, żeby podwoić swoją objętość. Następ-
nie ciasto rozwałkowujemy na wysokość ok. 2 cm i za pomo-
cą szklanki wykrawamy kółka. Miarą jednego pączka może 
być również porcja ciasta nabrana łyżką stołową wprost z mi-
ski. Formujemy w palcach pączki, wkładając w środek nadzie-
nie (może to być porcja dżemu lub marmolady). Blat podsypu-
jemy mąką i przygotowane pączki pozostawiamy do momen-
tu wyrośnięcia. Następnie w głębokim naczyniu podgrzewa-
my tłuszcz (olej lub smalec) i smażymy na złocisty kolor. Od-
sączamy na ręczniku papierowym. Po ostygnięciu posypuje-
my cukrem pudrem bądź polewamy lukrem. W zależności od 
wielkości przygotowanych pączków z podanych składników 
można ich wykonać w granicach 30-40 sztuk.

Faworki (chrusty)

Składniki: 5 żółtek, 1 mała kwaśna śmietana (250 g), szczypta so-
li, ¾ kieliszka spirytusu lub octu, mąka pszenna (ile weźmie ciasto).
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Tradycja polskich nalewek
Historia głosi, że ojcem pierwszej nalewki leczniczej był Hipokrates. Do Polski tradycja wytwarzania nalewek trafiła 
najprawdopodobniej w XVI wieku za sprawą króla Henryka Walezego. Wytwarzano je w każdym szlacheckim domu 
i ceniono je za ich walory smakowe i właściwości zdrowotne, które im przypisywano. Dziś domowe nalewki powracają 
do polskich domów. Warto kultywować tą piękną i smaczną tradycję.

Elżbieta Czaplicka
p.o. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno

Nazwa „nalewka” pochodzi od słowa „nalewać”, w związ-
ku z czym historię pochodzenia nalewek przypisuje się Polsce. 
Niestety, mimo że Polacy specjalizują się w produkcji tych pysz-
nych trunków, to pierwsza nalewka konsumpcyjna powstała 
we Włoszech i nosiła nazwę rosoglio – mieszanina olejku ró-
żanego i spirytusu. Kolejne poczynania w kierunku rozwoju 
produkcji trunków były głównie dziełem zakonników za mu-
rami opactw, którzy mieli wiedzę na temat leczniczego działa-
nia ziół i owoców, które zalane alkoholem wydobywały z sie-
bie to, co najlepsze i świetnie się konserwowały.

Jak wspomniałam na wstępie, do Polski moda na nalewki 
dotarła w XVI wieku. Zaczęto je wytwarzać w każdym szla-
checkim dworku, stały się specjałem goszczącym na naszych 

stołach. Receptury nalewek były precyzyjnie tworzone, strze-
żone i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Bardzo często 
stanowiły element testamentu. 

Choć wiadomo ogólnie, z czego składa się nalewka, czy-
li spirytus, owoce lub zioła, to bardzo trudno określić jest 
dokładne proporcje jednolite dla każdej z nalewek. Owo-
ce i zioła mają różny stopień natężenia substancji zdro-
wotnych, a czas macerowania ma różne znaczenie dla ich 
uwalniania. Jednakże jeśli nie mamy dokładnej receptury 
na nalewkę, możemy przyjąć, że naczynie, w którym za-
mierzamy macerować, wypełniamy do trzech czwartych 
wysokości owocami i zalewamy spirytusem, tak aby cał-
kowicie je przykryły.

Wykonanie: Do mąki dodajemy żółtka, kwaśną śmietanę, sól, 
spirytus lub ocet. Wyrabiamy ciasto dodając stopniowo mąkę 
do momentu odstawania ciasta od ręki. Następnie wkładamy 
do lodówki na ok. godzinę. Dzielimy na większe porcje i wał-
kujemy cieniutko na podsypanym mąką blacie. Ciasto tniemy 
wzdłuż na paski o szerokości ok. 4 cm, a potem te paski na pro-
stokąty o długości nie większej niż 10 cm (szerokość i długość 
pasków zależy od indywidualnych preferencji). Każdy prosto-
kąt nacinamy po środku i przez wykonany otworek przecią-
gamy jeden koniec prostokąta, formując w ten sposób wstąż-

ki. Smażymy na złocisty kolor w głębokim naczyniu z nagrza-
nym tłuszczem (olej lub smalec). Odsączamy na ręczniku pa-
pierowym. Po ostygnięciu posypujemy cukrem pudrem. Poda-
ne ilości składników wystarczą na przygotowanie dwóch du-
żych talerzy faworków. 

Źródła:
- Zientara-Malewska M. „Warmio moja miła”, Instytut Wydawniczy 
Pax, 1959

- Przepisy z własnych zasobów

Anielskie ruchańce – produkt tradycyjny
województwa warmińsko-mazurskiego 

Jest to rodzaj pączków wypiekany dawniej głównie 
podczas zapustów na terenie Aniołowa. Nazwa pro-
duktu wywodzi się od nazwy miejscowości Aniołowo 
– anielskie oraz ruszania się ciasta w czasie wypieku 
– czyli ruchańce. Ich tradycja oraz receptura wytwa-
rzania sięga lat 40-tych XX w. i przetrwała do dnia 
dzisiejszego w niezmienionej formie: 1 kg mąki, 
10 dag drożdży, 6 jaj i około 1 litra ciepłego mle-
ka. Istotna jest konsystencja ciasta, które nie może 
być „ani za rzadkie ani za gęste”. Anielskie ruchań-
ce zostały wpisane na ministerialną Listę Produktów 
Tradycyjnych 30 maja 2018 r. na wniosek Stowarzysze-
nia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” we współpracy 
z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolnicze-
go z/s w Olsztynie oraz Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego.
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Ze względu na składniki, z których powstają nalewki, mo-
żemy wyróżnić ich następujące rodzaje:
 owocowe – wiśniówka, malinówka, dereniówka
 ziołowe – miętowa
 korzenne – imbirówka, anyżówka
 miodowe.

Robiąc nalewki samodzielnie w domu, należy pamiętać o kil-
ku istotnych rzeczach. Ważne, żeby spirytus, którym zalewa-
my owoce, miał 60%. Jest to optymalna moc alkoholu, zapew-
niająca najlepsze uzyskanie składników zdrowotnych i smako-
wych. Bardzo ważny jest również wybór owoców. Oczywiście 
najlepiej byłoby, żeby były to owoce z własnej produkcji lub od 
zaufanego producenta, ale równie ważne jest, aby żaden owoc 
nie nosił znamion uszkodzenia czy lekkiego nadpsucia. Jest to 
warunek istotny do prawidłowego sporządzenia, jak i później-
szego przechowywania nalewki. Gorzkawe owoce, jak np. ja-
rzębina, warto przed zalaniem alkoholem przemrozić, aby po-
zbyć się goryczy. 

Przy robieniu nalewek wskazana jest cierpliwość. Robienie 
nalewki wymaga czasu na każdym etapie. Nawet po zrobie-
niu i zamknięciu w piękne butelki warto uzbroić się w cierpli-
wość i dać nalewce poleżakować minimum trzy miesiące. Za-
sada jak w przypadku wina „im starsze, tym lepsze” spraw-
dzi się również w tym przypadku.

Warto sięgnąć do staropolskiej tradycji robienia nalewek. 
Jesień obfituje w owoce, więc może warto zastanowić się nad 
zrobieniem pysznej nalewki, która w chłodne wieczory swo-
im smakiem przypomni nam lato, a właściwościami zapew-
ni zdrową zimę.

Nalewka mirabelkowa

Zawiera dużo witamin z grupy B, cukry, sole mineralne, 
pektyny i kwas foliowy.
 1 kg owoców
 1 litr wódki
 0,5 l spirytusu
 1 kg cukru

Owoce wydrylować i wrzucić do słoika, zasypać cukrem 
i zalać alkoholem, odstawić na miesiąc w nasłonecznione i cie-
płe miejsce, co jakiś czas poruszać naczyniem, aby cukier cał-
kowicie się rozpuścił. Po przefiltrowaniu przelać do butelek 
i schować na co najmniej miesiąc do piwnicy.

Nalewka malinowa (najlepsza na przeziębienie)

 2 kg malin
 1 litr spirytusu
Maliny wkładamy do dużego słoja i zalewamy rozcień-

czonym wodą spirytusem, po czym zostawiamy na oko-
ło trzy tygodnie. Bardzo ważne jest, aby każdego dnia pa-
miętać o mocnym potrząśnięciu słoikiem z nalewką. To nie-
zbędne, aby owoce prawidłowo sfermentowały. Po około 21 
dniach odcedzamy spirytus, który przelewamy w inne na-
czynie i odkładamy na bok. Wracamy do malin, które zasy-
pujemy cukrem i ponownie zostawiamy na 21 dni. Musimy 
pamiętać, żeby codziennie mieszać słojem dla prawidłowej 
fermentacji! Po tym czasie odcedzamy sok z malin. Następ-
nie wszystkie płynne składniki (spirytus odcedzany na po-
czątku oraz sok powstały potem) łączymy i przelewamy do 
butelek. Tak przygotowane i szczelnie zakręcone przetwory 
powinny postać parę dni nie niepokojone, ponieważ pozwo-
li im to nabrać odpowiedniego koloru.

Nalewka wiśniowa

 1 kg wydrylowanych wiśni (w tym do 10 z pestkami)
 500 ml spirytusu (np. Lubelski lub Białostocki 95%)
 200 ml przegotowanej wody
 0,5 kg cukru

Wiśnie dokładnie myjemy, usuwamy pestki, zostawiamy 
kilka dla smaku. Spirytus mieszamy z wodą, aby uzyskać al-
kohol o mocy ok. 70%. Wiśnie przekładamy do słoika i zale-
wamy spirytusem zmieszanym z wodą. Dokładnie zakręca-
my, lekko potrząsamy (dokładne zakręcenie jest niezwykle 
ważne, inaczej w słoiku mogą pojawić się muszki owocówki). 
Odstawiamy na 2-4 tygodnie do barku lub inne ciemne miej-
sce. Co kilka dni potrząsamy słoikiem. Po tym czasie zlewa-
my płyn, tzw. nalew, do innego naczynia/naczyń. Dokład-
nie zakręcamy słoiki i odstawiamy do barku/szafki. „Pijane” 
wiśnie zasypujemy 0,5 kg cukru. Słoik dokładnie zakręcamy 
i odstawiamy w ciemne miejsce. Cukier w ciągu ok. tygodnia 
całkowicie się rozpuści i powstanie syrop (potrząsać każde-
go dnia słoikiem, wtedy syrop szybciej się zrobi). Gotowy sy-
rop zlewamy do innego naczynia. Dodajemy do niego nalew 
(bez wiśni!). Zakręcamy i odstawiamy w ciemne miejsce. Na-
lewkę zostawiamy na co najmniej dwa miesiące, by wszyst-
kie smaki się przegryzły. 

Źródła:
- www.pl.wikipedia.org
- www.madameedith.com
- www.culture.pl/
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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 29 lutego 2020 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
1. Obszar wodny
2. Wyciskacz łez
3. Robot
4. Innowacyjny system żywienia krów mlecznych
5. Dają bardzo pożywne mleko
6. ………. lekarski
7. „Złote ziarno”
8. Doglądanie, kontrola
9. Wandal
10. Jeden z biblijnych proroków
11. „Podróżnik błękitny”
12. Może być pielęgnacyjny
13. Warzywo cebulowe
14. Niezbędny składnik pożywienia pszczół
15. Stadium rozwojowe pszczoły miodnej
16. Hodowlany kłapouch
17. Wielki pożar
18. Już niezbędny przy żniwach
19. Strażnik Hadesu
20. Leczniczy element kukurydzy
21. ……. Lwie Serce
22. Barwa sierści
23. Potrawa bogów
24. I…
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5.
6.

7.
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9.
10.

11.
12.

13.
14.
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21.

22.
23.

24.

Jedyna profesjonalna wystawa maszyn rolniczych  
w Polsce północno-wschodniej 

Pierwsza wystawa w sezonie z ofertami wszystkich 
czołowych marek maszyn

Najnowsze oferty dealerów maszyn i urządzeń  
z regionu Polski północno-wschodniej

miejsce wystawy

www.agroshow.pl

8-9
lutego
OSTRÓDA 2020

EXPO Mazury
ul. Grunwaldzka 55

WYSTAWA CZYNNA
sobota i niedziela | 900 - 1700

Wystawa Maszyn Rolniczych

organizator

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń
tel. 56 651 47 40, biuro@pigmiur.pl
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XII Wiosenne 
Targi Ogrodnicze
„Pamiętajcie o ogrodach”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza na

n roślin i artykułów szkółkarskich
n maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej
n zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów
n sprzętu sportowo-rekreacyjnego
n instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
n żywności naturalnej i rękodzielnictwa
n instytucji i organizacji działających  

na rzecz rolnictwa 

25-26 kwietnia 2020 r.
Olsztyn, ul. Jagiellońska 91

W PROGRAMIE TARGÓW PREZENTACJA:


