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Już dziś odwiedź Warmińsko-Mazurski e-Bazarek !!!
www.warminskomazurskiebazarek.pl

www.bazarek.wmodr.pl

Warmińsko-Mazurski e-Bazarek to miejsce w którym 
znajdziesz producentów rolnych z województwa war-
mińsko-mazurskiego oraz zawsze świeże i najwyższej 
jakości produkty rolne.  

Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest całkowicie  
bezpłatne! 

Dzięki e-bazarkowi można:
• bezpłatnie zarejestrować swoje ogłoszenie,
• uzyskać darmową promocję,
• znaleźć ciekawe oferty - nie tylko ze swojego województwa,
• ułatwić sprzedaż swoich towarów,
• kupić produkty w cenach producenta, bez marży.
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Wspomagające nawożenie w czasie suszy
Stosując odpowiednie nawożenie w przemyślany, zrównoważony spo-
sób i zachowując zalecane terminy i dawki można częściowo zapobiec 
i zredukować negatywne skutki suszy.

Wskaźniki produkcyjne w żywieniu trzody
chlewnej
W chowie i hodowli trzody chlewnej wyróżniamy wiele wskaźników, 
które wykorzystywane są w celach dokładniejszego weryfikowania 
efektów produkcyjnych zależnych od danego kierunku użytkowości.
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Poniższe rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w rolnictwie. To nie koniec podobnych uła-
twień. Trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym zakresie. Każdy dobry pomysł, zaproponowany przez 
zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Tarcza antykryzysowa dla rolników

Zasiłek chorobowy dla rolników i ich rodzin

Rolnik i jego rodzina, jeżeli zostaną objęci obowiązkową 
kwarantanną lub zachorują na COVID-19, mogą liczyć na zasi-
łek w wysokości 50 proc. płacy minimalnej. Zasiłek z tego ty-
tułu jest zwiększony do kwoty 15 zł na dzień i dotyczy niezdol-
ności do pracy w okresie do 14 dni. Wniosek o zasiłek chorobo-
wy można złożyć drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej (ePUAP). Wniosek papierowy należy skła-
dać do właściwego oddziału KRUS. 

Późniejsze zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU

Do 31 sierpnia 2020 r. można stosować dotychczasowe prze-
pisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opało-
wych, tj. sprzedawać i kupować je na dotychczasowych zasa-
dach (oświadczenia w postaci papierowej). Przedłużenie okre-
su przejściowego dotyczy zarówno warunków stosowania ob-
niżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, jak też zasad prze-
wozu tych wyrobów zgodnie z ustawą o systemie monitoro-
wania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz ob-
rotu paliwami opałowymi. Skorzystać może każdy sprzeda-
jący i nabywający paliwa opałowe. Nie wiążą się z tym żad-
ne dodatkowe koszty.

Voucher na usługę świadczoną przez rolników

Osoby świadczące usługi hotelarskie, które rozwiązały 
umowę z klientem w bezpośrednim związku z wybuchem 
epidemii wirusa SARS-CoV-2, mogą zaproponować kliento-
wi w terminie 180 dni od dnia rozwiązania umowy voucher 
na poczet przyszłych wydarzeń. Voucher ma umożliwić re-
alizację wydarzenia, za które klient wniósł zapłatę w cią-
gu roku od dnia, w którym miało się odbyć. W przypad-
ku odwołania przez klientów rezerwacji i rezygnacji z vo-
uchera usługodawca ma 180 dni na zwrot opłat. Rozwiąza-
nie dotychczasowej umowy musi pozostawać w bezpośred-
nim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. 
Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona 
przez klienta na poczet realizacji dotychczasowej umowy. 
Voucher należy zaproponować w terminie 180 dni od dnia 
rozwiązania umowy.

Zwolnienie ze składek emerytalno-rentowych na KRUS

Wszystkie osoby ubezpieczone w KRUS są zwolnione 
z opłacania składek emerytalno-rentowych na KRUS przez 
okres 3 miesięcy, od kwietnia do czerwca. Jednocześnie wszy-
scy ubezpieczeni nie tracą uprawnień, jakie nabyli w KRUS 
(np. ubezpieczenie zdrowotne, ubieganie się o zasiłki), gdyż 
ich składki pokrywa państwo. Zwolnienie następuje automa-
tycznie i nie wymaga składania wniosków.

Ułatwienia dotyczące środków ochrony roślin

W okresie stanu epidemii nie są wymagane uprawnienia do-
tyczące stosowania i sprzedaży środków ochrony roślin oraz 
nie jest wymagane przeprowadzenie badań technicznych sprzę-
tu do stosowania środków ochrony roślin. Osoby, które stosu-
ją środki ochrony roślin, sprzedają te preparaty, prowadzą do-
radztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzą uprawę 
roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin, nie 
muszą ukończyć wymaganych szkoleń. Ponadto nie jest wyma-
gane poddawanie okresowym badaniom sprawności technicz-
nej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony 
roślin. Oceny zdrowotności roślin przed wydaniem paszportu 
roślin mogą dokonać osoby, które nie zdały egzaminu przed 
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
Ułatwienia zostały wprowadzone przez ustawę. Skorzystanie 
z nich nie wymaga składania wniosków.

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożyw-
czych będzie można prowadzić działania, żeby przywrócić 
normalne warunki rynkowe w przypadku poważnych zakłó-
ceń na rynku, takich jak utrata zaufania konsumentów lub in-
nych szczególne problemy. Proponowana zmiana ma na celu 
szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe oraz zniwelowa-
nie ich skutków.

Bieżące Informacje nr 7-8 [370]  n  Lipiec-Sierpień 2020
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z życia WMODR

Warmińsko-Mazur-
ski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olszty-
nie podejmuje szereg 
działalności, których 
celem jest poprawa 
poziomu dochodów 

rolniczych oraz podnoszenie konkuren-
cyjności rynkowej gospodarstw rolnych, 
a także wspieranie zrównoważonego roz-
woju obszarów wiejskich. Obok działań 
upowszechniających wiedzę, szkolenio-
wych, doradczych i informacyjnych po-
dejmowane są te, które popularyzują wy-
różniające się osiągnięcia produkcyjne, 
godne naśladowania postawy rolników 
oraz efektywne metody organizacji pra-
cy w gospodarstwie. 

Ośrodek od wielu lat jest współorga-
nizatorem, na szczeblu wojewódzkim, 
konkursów o zasięgu ogólnokrajowym. 
Konkursów, w których udział, zdaniem 
uczestników, przynosi prestiż, jest dla 
nich źródłem satysfakcji i motywacją do 
dalszych zmian rozwojowych. Doro-
bek laureatów tych konkursów jest 
opisywany, publikowany w bran-
żowych czasopismach i portalach, 
przytaczany w działalności dorad-
czej jako wzór, nierzadko również 
jest impulsem dla innych do podję-
cia decyzji o racjonalizacji produk-
cji rolniczej. 

Przykładami ogólnopolskich kon-
kursów, których etap wojewódzki 
prowadzony jest przez specjalistów 
i doradców WMODR, są: AgroLi-
ga, Sposób na sukces, Konkurs na 
najlepsze gospodarstwo ekologiczne 
oraz Rolnik – Farmer Roku.

Konkurs AgroLiga, prowadzo-
ny od 1993 roku, prezentuje doro-
bek rolnictwa i firm funkcjonują-
cych w branży rolniczej. Laureaci 
w obydwu kategoriach (rolnik i fir-

ma) to najlepsi rolnicy i przedstawicie-
le agro-przedsiębiorstw, którzy są lidera-
mi w regionie, osiągają wysokie rezulta-
ty produkcyjne i ekonomiczne, rozwijają 
działalność z wykorzystaniem funduszy 
unijnych oraz wykazują zaangażowanie 
w życiu lokalnej społeczności. Zdobycie 
tytułu mistrza i wicemistrza jest świa-
dectwem pomysłowości i kreatywności 
w poszukiwaniu nowych rozwiązań pro-
dukcyjnych. W ostatnim dziesięcioleciu 3 
firmy z naszego województwa uzyskały 
tytuł Mistrza Krajowego, a tytuł Wicemi-
strza Krajowego – 5 rolników i 3 firmy.

Sposób na sukces – w roku 2020 trwa 
XX edycja konkursu – wyłania najlepsze 
działania kreujące przedsiębiorczość na 
obszarach wiejskich. Przez 19 lat, wśród 
300 nagrodzonych podmiotów, było 18 
laureatów i 5 podmiotów wyróżnionych 
z Warmii i Mazur.

Ideą Konkursu na najlepsze gospo-
darstwo ekologiczne – odbyło się 12 
edycji konkursu – jest szerzenie dobrych 

praktyk w zakresie rolnictwa ekologicz-
nego oraz rozpowszechnianie wiedzy 
z zakresu rolnictwa ekologicznego. Eko-
logiczni rolnicy z naszego województwa 
4-krotnie zdobyli najwyższe noty w kon-
kursie w kraju.

Konkurs Rolnik – Farmer Roku pro-
muje nowoczesne rolnictwo i tych pro-
ducentów rolnych, którzy dzięki pomy-
słowości, inicjatywie i wykorzystywa-
niu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej 
Unii Europejskiej modernizują i rozwi-
jają swoje gospodarstwa, a także kreuje 
pozytywny wizerunek polskiej wsi i rol-
nictwa. 7 właścicieli gospodarstw rol-
nych z województwa warmińsko-ma-
zurskiego otrzymało tytuł Rolnik – Far-
mer Roku. 

Konkursy mają charakter otwarty – 
spełnienie wymagań określonych w re-
gulaminach oraz chęć poddania ocenie 
stopnia spełnienia tych wymagań, kwa-
lifikują do udziału w konkursach. Zapra-
szamy do współpracy w tym zakresie.

Nadrzędnymi celami ogólnopolskich konkursów dla rolników jest transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych, 
otwieranie polskiego rynku rolno-spożywczego na świat oraz wzrost samooceny uczestników konkursów i ich produk-
cyjnych partnerów.

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

Promowanie przedsiębiorczości rolnej
poprzez udział gospodarstw w konkursach

Bieżące Informacje nr 7-8 [370]  n  Lipiec-Sierpień 2020
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Konkursy dla obszarów wiejskich i sołectw
Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego rozstrzygnął we wtorek 23 czerwca dwa konkursy istotne dla rozwoju 
obszarów wiejskich – „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla“ oraz „Małe granty sołeckie marszałka województwa 
warmińsko-mazurskiego“.

Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin

– Budowanie infra-
struktury to zadanie 
własne gmin, my jako 
samorząd województwa 
wspieramy oddolne ini-
cjatywy i inspirujemy 
wsie i sołectwa do ak-
tywności – mówi mar-

szałek Gustaw Marek Brzezin. – Obydwa 
konkursy cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem, a wartość zakładanych inwestycji 
wielokrotnie przekroczyła pulę środków na 
nie przeznaczonych.

Celem pierwszego z konkursów jest 
poprawa warunków życia ludności wiej-
skiej, zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego, w tym utrzymanie i rozwijanie 
krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrak-
cyjności turystycznej obszarów wiejskich. 
Do podziału było 250 tys. zł. Wpłynę-
ły 53 projekty na ponad 1 mln zł. Do 
dofinansowania wybrano 13 propozycji. 
Konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur 
i Powiśla” realizowany jest od 2006 roku 
w oparciu o środki finansowe zabezpie-
czone w budżecie samorządu wojewódz-
twa. Dofinansowanie otrzymują zada-
nia zgłoszone przez gminy i realizowa-
ne w sołectwach biorących udział w ini-
cjatywie samorzadu pod nazwą Odnowa 
Wsi Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 
miejscem, w którym warto żyć…”

Ideą małych grantów sołeckich jest 
promowanie działań z zakresu moder-
nizacji terenów wiejskich poprzez wspie-
ranie zadań wpływających na zwiększe-
nie poziomu zaangażowania społeczno-
ści lokalnych w sołectwach na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
Do podziału było 500 tys. zł. Wpłynę-
ło 157 wniosków na ponad 2 mln zł. Do 
dofinansowania wybrano 36 projektów. 

Rozstrzygnięcia zarządu wojewódz-
twa trafią następnie pod głosowanie rad-
nych Sejmiku Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego.

Laureatów konkursu „Małe granty sołeckie 
marszałka województwa warmińsko-mazur-
skiego“ przedstawimy w kolejnym wydaniu.

Konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2020 roku

Lp. Gmina Sołectwo Nazwa zadania
Wysokość

dotacji
w złotych

1. Pasłęk Aniołowo „Anioły i urokliwe zakątki” 20000,00

2. Barciany Mołtajny „Gościu, siądź pod mym liściem, a od-
pocznij sobie” 19305,00

3. Węgorzewo Trygort Lino-statkiem po zdrowie i integrację 20000,00

4. Mrągowo Wierzbowo Budowa przystanku z zagospodarowa-
niem terenu w miejscowości Wierzbowo 20000,00

5. Biskupiec Węgój Poprawa estetyki miejscowości Węgój – 
zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej. 18000,00

6. Stawiguda Wymój Rewitalizacja przystanku autobusowego
w Sołectwie Wymój 15952,00

7. Braniewo Żelazna Góra Centrum Aktywności Lokalnej 19960,00

8. Morąg Jurki
Nowa przestrzeń rekreacyjna w Jurkach – 
zagospodarowanie stawu w centrum miej-
scowości.

15800,00

9. Ostróda Lichtajny Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
nad jeziorem w miejscowości Lichtajny. 20000,00

10. Dobre Miasto Łęgno ,,Łęgno miejscem wypoczynku i edukacji” 20000,00

11. Olecko Gąski Gęsia Zatoka – zagospodarowanie terenu 
nad jeziorem Przytulskim 20000,00

12. Ruciane-Nida Osiniak

Poprawa warunków życia mieszkańców 
miejscowości Osiniak-Piotrowo poprzez 
utworzenie plenerowego obiektu rekre-
acyjno-wypoczynkowego

20000,00

13. Iława Nowa Wieś
Galeria sztuki ludowej im. Józefa Kuleszy 
-plenerowe miejsce spotkań mieszkańców 
Nowej Wsi

20000,00

249017,00

Obydwa konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin

Bieżące Informacje nr 7-8 [370]  n  Lipiec-Sierpień 2020



Poddziałanie skierowane jest do właści-
cieli lasów prywatnych i obejmuje inwe-
stycje przyczyniające się do przekształce-
nia niekorzystnej struktury drzewostanów 
na drzewostan zbliżony do naturalnego 
lub półnaturalnego. Dzięki temu wsparciu 
w istniejących lasach, mających 11-60 lat, 
wykonywane mogą być inwestycje pole-

gające na zróżnicowaniu składu gatunkowego drzewostanów, 
co wpłynie istotnie na wzbogacenie różnorodności biologicz-
nej oraz będzie pozytywnie oddziaływało na warunki glebo-
we, poprzez osłonę gleby przed szkodliwymi czynnikami abio-
tycznymi. Zakładane remizy leśne, będą sprzyjały zwiększeniu 
odporności drzewostanów na szkodliwe czynniki biotyczne. 

|
Wsparcie inwestycji obejmujących zabiegi pielęgnacyjne 
(czyszczenia późne polegające na rozluźnieniu drzewo-
stanu i usunięciu drzew niepożądanych), przyczyni się do 
podniesienia naturalnej odporności drzewostanu, co jest 
szczególnie istotne z uwagi na potrzebę adaptacji do zmian 
klimatycznych. 

Pomoc w ramach poddziałania wypłacana będzie jedno-
razowo z tytułu poniesionych kosztów realizacji poszczegól-
nych inwestycji:
1. przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:

a) wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w któ-
rym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie 
wynosi od 30 do 50 lat, lub

b) dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowe-
go w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku pa-
nującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat wraz 
z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach, lub

2. zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek 
gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, 
poprzez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna 
warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych 
i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę, lub

3. założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są 
wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znacze-
niu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek 
gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 
lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć 
powierzchnię 10 arów, lub

4. czyszczenia późne rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wy-
konywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku 
panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, pole-
gające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew 
niepożądanych, lub

5. zabiegi ochronne przed zwierzyną polegające na:
a) ogrodzeniu remizy – w przypadku realizacji inwestycji, 

o której mowa w pkt 3, albo
b) zabezpieczeniu drzewek repelentami – w przypadku re-

alizacji inwestycji, o której mowa w pkt 1 i 2, albo 
c) zabezpieczeniu drzewek osłonkami – w przypadku re-

alizacji inwestycji, o której mowa w pkt 1 i 2.

Pomoc do lasów może być przyznana beneficjentowi, który 
jest właścicielem lasu prywatnego, posiada numer ewidencyj-
ny, a ponadto zobowiązał się do wykonania inwestycji zgod-
nie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność 
ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska:
n dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu 

lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa de-
cyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,

n stanowiących własność wnioskodawcy,
n w wieku 11-60 lat – średni wiek drzewostanu rozumiany ja-

ko średni wiek gatunku panującego w drzewostanie,
n o powierzchni co najmniej 0,1 ha i maksymalnej powierzch-

ni 20 ha na jednego beneficjenta w ciągu całego okresu trwa-
nia PROW 2014-2020.
Do pomocy uprawnieni są m.in. beneficjenci działań zalesie-

niowych PROW, za wyjątkiem uprawnionych do 5 letniej pre-
mii pielęgnacyjnej – wypłacanej w ramach PROW 2007-2013 
oraz PROW 2014-2020.

Niezbędnym dokumentem w procesie ubiegania się o pomoc 
będzie plan inwestycji zwiększających odporność ekosystemów 
leśnych i ich wartość dla środowiska sporządzony przez Nadle-
śniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Pomoc w ramach poddziałania 8.5 przyznawana będzie na 
podstawie wniosku o przyznanie pomocy, który będzie podda-
wany ocenie zgodnie z kryteriami wyboru, które premiują in-
westycje wpływające na jak najlepsze osiąganie celów w zakresie 
wzmacniania ekologicznej stabilności obszarów leśnych. Wnio-
ski, które uzyskają minimalnie 8 pkt będą mogły uzyskać pomoc. 

Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji, 
właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzi-
bę wnioskodawcy osobiście lub przez upoważnioną osobę, al-
bo przesyłką rejestrowaną, a także w formie dokumentu elek-
tronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, zgodnie 
z przepisami zawartymi w ogłoszeniu Prezesa Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dostępnym na stro-
nie www.arimr.gov.pl. 

|Szczegółowe informacje udzielane są w biurach powiato-
wych i oddziale regionalnym ARiMR oraz pod bezpłatnym 
numerem infolinii 800 38 00 84.

Wsparcie inwestycji zwiększających odporność 
ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska
Dnia 2 czerwca 2020 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o pomoc w ra-
mach poddziałania leśnego 8.5 tj. „Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość 
dla środowiska, objętego PROW 2014-2020”. Nabór wniosków odbędzie się od 3 sierpnia do 11 września 2020 r.

Łukasz Bartkowski
Z-ca Dyrektora WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Jednym z zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest wsparcie społeczności lokalnych na obszarach wiej-
skich oraz działań związanych z rolnictwem. Zgodnie z art. 24. ust. 12 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o go-
spodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 396 z późn. zm.) Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa udziela bezzwrotnej pomocy finansowej w ramach środków określanych corocznie w planie finan-
sowym Zasobu Własności Skarbu Państwa, na podstawie umowy z beneficjentem.

Grzegorz Kierozalski
Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
wspiera lokalne przedsięwzięcia

Bezzwrotna pomoc finansowa udziela-
na jest gminom, spółdzielniom mieszka-
niowym, jednostkom państwowym i ko-
munalnym, przejmującym urządzenia, 
obiekty i sieci energetyczne, wodnoka-
nalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomu-
nikacyjne.

Decyzja w sprawie przyznania bezzwrotnej pomocy finanso-
wej wydawana jest przez Dyrektora Generalnego KOWR bądź 
też przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Olszty-
nie w zależności od wysokości dofinansowania, o którą wnio-
skują beneficjenci.

Decyzję o podpisaniu umowy o udzieleniu bezzwrotnej po-
mocy finansowej w wysokości nieprzekraczającej 100 tys. zł, 
podejmuje w ramach własnych kompetencji Dyrektor Oddzia-
łu Terenowego KOWR w Olsztynie.

Wysokość dofinansowania może wynosić do 100% kosz-
tów rzeczywistych przedsięwzięcia na budowę, remont oraz 
przebudowę:
n obiektów infrastruktury technicznej oraz majątku przekaza-

nego na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 44 ww. Ustawy, o ile jej 
przeprowadzenie jest konieczne do zapewnienia należytego 
funkcjonowania, a jej przebudowa może wiązać się z podłą-
czeniem przekazanych budynków, lokali lub infrastruktury 
technicznej do istniejącej gminnej infra-
struktury technicznej;

n urządzeń, obiektów i sieci: energetycz-
nych, wodnokanalizacyjnych, ciepłow-
niczych oraz telekomunikacyjnych prze-
kazanych na podstawie art. 24 ust. 6 
ww. Ustawy przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa na rzecz beneficjen-
ta, bez uprzedniego doprowadzenia ich 
do należytego stanu technicznego.

W ramach pomocy KOWR OT w Olsz-
tynie przekazuje na rzecz jednostek samo-
rządu terytorialnego fundusze, dzięki któ-
rym możliwe jest podniesienie standar-
du życia środowisk po byłych Państwo-
wych Gospodarstwach Rolnych, poprawie-
nie stanu technicznego infrastruktury ob-
sługującej mieszkańców osiedli mieszka-
niowych. 

Dzięki tej pomocy w 2019 r. zrealizowano m.in. inwestycje 
związane z remontami dróg wewnętrznych na osiedlach po by-
łych PGR, budowę oczyszczalni lokalnych, budowę sieci wodo-
ciągowych i kanalizacji sanitarnych oraz kanalizacji deszczo-
wych pod drogami osiedlowymi.

Z pomocy korzystają również jednostki samorządu te-
rytorialnego nieposiadające osobowości prawnej, państwo-
we i samorządowe jednostki organizacyjne, fundacje, stowa-
rzyszenia, zrzeszenia, związki zawodowe, związki pracow-
ników, organizacje społeczno-zawodowe rolników, kościoły, 
związki wyznaniowe, a także szkoły wyższe i jednostki ba-
dawczo rozwojowe.

Jednostki te mogą wystąpić z wnioskiem o bezzwrotną 
pomoc finansową w wysokości nieprzekraczającej 80% kosz-
tów wynikających z konieczności realizacji przedsięwzię-
cia. Podobnie jak w przypadku wniosków o dofinansowa-
nie inwestycji infrastrukturalnych, w zależności od wyso-
kości dofinansowania, zgody na podpisanie umów wydaje 
Dyrektor Generalny KOWR lub Dyrektor Oddziału Tereno-
wego KOWR.

Wnioski o wartości do 50 tys. zł rozpatruje w ramach wła-
snych kompetencji Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR 
w Olsztynie. 

Grunwaldzkie Spotkanie KGW 2019
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W ramach pomocy można otrzymać finanse na działalność 
wydawniczą, prowadzenie badań naukowych, szkoleń, konfe-
rencji, seminariów i konkursów w zakresie zadań KOWR oraz 
na przedsięwzięcia edukacyjne, kulturalne i turystyczne reali-
zowane na obszarach wiejskich.

W roku poprzednim pomoc finansowa została przeznaczo-
na m.in. na:
n warsztaty rozwojowe dla kobiet z terenów wiejskich;
n zawody strażackie i warsztaty fotograficzno-plastyczne dla 

dzieci i młodzieży wiejskiej;
n organizację cyklu zajęć edukacyjnych dla społeczności 

wiejskiej;
n organizację warsztatów kulinarnych 

dla mieszkańców miejscowości pope-
geerowskich;

n organizację świąt rolniczych z elemen-
tami tradycji wiejskiej;

n badania naukowe dotyczące możliwości 
rozwoju obszarów popegeerowskich;

n badania w zakresie potencjału Zasobu 
WRSP w kierunku rozwoju rolnictwa 
ekologicznego;

n organizację olimpiad, seminariów 
w celu popularyzowania kultury wiej-
skiej, propagowania historii, kultury 
i tradycji oraz wiedzy rolniczej.

Działania te pozwalają na integra-
cję społeczności na terenach wiejskich, 
odkrywanie tożsamości. Pielęgnowanie 
i kultywowanie tradycji kulinarnych, 
zwyczajowych, poprzez łączenie uroczy-
stości o charakterze religijnym i świeckim 
w formie zabawy. To również szansa na 
rozwój osobisty mieszkańców, zwłaszcza 

z terenów popegeerowskich, gdyż organi-
zacja i uczestnictwo w licznych zajęciach 
w placówkach kulturalnych, kultywowa-
nie folkloru i sztuki ludowej, tworzenie 
zespołów artystycznych, rozbudza aspira-
cje do tworzenia lepszych warunków dla 
siebie i całej społeczności wiejskiej. Bada-
nia naukowe pozwalają na wykorzystanie 
potencjału polskiej wsi i jej mieszkańców.

Podsumowując rok 2019, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Olsz-
tynie zawarł 57 umów o udzieleniu bez-
zwrotnej pomocy finansowej na łączną 
kwotę 5,4 mln zł dla wszystkich przed-
sięwzięć. Na rok 2020 KOWR OT w Olsz-
tynie przeznaczył 6,8 mln zł. 

W bieżącym roku zaakceptowano dzia-
łania na przebudowę sieci kanalizacji sa-
nitarnej osiedlowej wraz z robotami od-
tworzeniowymi w gminie Prostki, remon-
ty dróg osiedlowych w gminach:
q Iłowo-Osada,
q Rybno na osiedlu po byłym PGR w Ko-

szelewach,
q Grodziczno w miejscowości Katlewo, 
q Działdowo w miejscowości Rudolfowo,
q Ostróda w miejscowości Klonowo. 

Dzięki pomocy KOWR OT w Olsztynie zostaną zorgani-
zowane przedsięwzięcia edukacyjne kształtujące i utrwalają-
ce tradycje kulinarne w gminie Biskupiec w powiecie nowo-
miejskim, warsztaty szkoleniowe dla organizacji kobiet dzia-
łających na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz kul-
turalno-edukacyjne w miejscowości Białuty mające na celu 
kultywowanie tradycji, zwyczajów i obyczajów społeczno-
ści lokalnej.

Oczyszczalnia, Gierłoż, gm. Ostróda

XLIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2019
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Epidemia wirusa SARS CoV-2 wywiera niewątpliwie negatywny wpływ na polską gospodarkę. Ważne jest, aby w tym 
trudnym momencie dla Polski wspierać naszych krajowych Przedsiębiorców. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa rozpoczęło kolejną edycję ogólnopolskiej kampanii infor-
macyjnej „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”. Celem akcji jest zwiększenie wiedzy Polaków na temat świado-
mych decyzji zakupowych, a tym samym wsparcie rodzimych Przedsiębiorców.

Wspierajmy polskich przedsiębiorców

Ogólnopolska kampania informacyjna „Kupuj świadomie – 
PRODUKT POLSKI” odnosi się do dobrowolnego znakowania 
artykułów spożywczych informacją PRODUKT POLSKI, któ-
ry daje producentom możliwość wyróżniania na rynku pro-
duktów wyprodukowanych w Polsce z polskich surowców po-
przez oznakowanie, konsumentom zaś umożliwiają odnalezie-
nie na sklepowej półce krajowego asortymentu. Znak PRO-
DUKT POLSKI dzięki prostej grafice nawiązującej do polskiej 
flagi jest łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy kraj 
pochodzenia traktują jako jedno z kryteriów wyboru produk-
tów rolno-spożywczych. Na stronie internetowej www.gov.pl/
produktpolski oraz www.polskasmakuje.pl – dedykowanej zarów-
no producentom, jak i konsumentom, można znaleźć szczegó-
łowe informacje dotyczące PRODUKTU POLSKIEGO. Zachę-
camy gorąco do odwiedzania tej strony, jak również do śledze-
nia konta Polska smakuje oraz PRODUKT POLSKI na porta-
lach społecznościowych: www.facebook.com/produktpl oraz www.
facebook.com/polskasmakuje.

Według analizy Grant Thornton aż 79 gr z każdej wydanej 
złotówki zostaje w Polsce, jeżeli kupimy produkt rodzimej firmy 
wyprodukowany w kraju. Analogicznie, jeśli kupimy produkt 
firmy zagranicznej wyprodukowany w innym kraju, z każdej 
złotówki w Polsce zostanie tylko 25 gr. Korzystny wpływ na 
polską gospodarkę z całą pewnością może mieć zmiana po-
staw konsumenckich. 

Aby wyjść naprzeciw i wesprzeć polskich przedsiębiorców 
oraz ułatwić konsumentom dotarcie do polskich produktów, 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego uruchamiają e-bazarki, mają-
ce wspomóc sprzedaż wytworzonych produktów przez pol-
skich producentów. 

Warmińsko-Mazurski e-Bazarek wspiera producentów rol-
nych z Warmii, Mazur i Powiśla. Tworzy krótkie łańcuchy 
dostaw pomiędzy konsumentami a producentami oferujący-
mi świeże i najwyższej jakości produkty rolne. Jest doskonałą 
bezpłatną promocją warmińsko-mazurskich rolników, produ-
centów regionalnej i ekologicznej żywności. Warmińsko-Ma-
zurski e-Bazarek znajdziesz na stronie www.warminskomazur-
skiebazarek.pl.

Czy wiesz, że…
q Już w 2016 r. sześciu na dziesięciu respondentów wskazało 

polskość marki jako zachętę do skorzystania z oferty, nato-
miast w 2017 r. około 73% Polaków stwierdziło, że wystar-
czającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi dla 
nich to, że pochodzi on właśnie z Polski. 

q Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej z li-
stopada 2017 r. polskie pochodzenie produktu jako kryte-
rium wyboru wskazała niemal połowa Polaków (46%). Fakt, 
że produkt codziennego użytku miał polskie pochodzenie, 
był trzecim co do ważności (po cenie i jakości) czynnikiem 
decyzyjnym konsumentów. 

q Gdyby Polacy zmienili swoje przyzwyczajenia i nabywali 
przynajmniej o 1% więcej produktów polskich, w krajowej 
gospodarce pozostałoby ponad 6,6 mld zł rocznie!

Wymagania, które muszą spełniać produkty
oznaczone logo PRODUKT POLSKI

Produkty przeznaczone do oznakowania informacją „PRO-
DUKT POLSKI” muszą być wyprodukowane z surowców wy-
tworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach prze-
tworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników 
(np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, 
pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane infor-
macją „PRODUKT POLSKI”, jeżeli produkcja, uprawa lub ho-
dowla, w tym zbiory, dojenie (w przypadku krów, owiec i kóz) 
odbyła się na terytorium Polski. 

W przypadku mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało 
pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na 
terytorium Polski.

W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego innych 
niż mięso, dodatkowo wymaga się, aby zostały pozyskane od 
zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Polski.

Produkty przetworzone uzyskane w wyniku przetworze-
nia produktów nieprzetworzonych, dla których można stoso-
wać informację „PRODUKT POLSKI” muszą dodatkowo od-
powiadać następującym wymaganiom:
n ich przetworzenie odbyło się na terytorium Polski,
n wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania 

wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, które 
mogą zostać oznakowane informacją „PRODUKT POLSKI”,

n inne niż wskazane wyżej składniki nie mogą przekraczać 
25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich uży-
cia do wyprodukowania tego produktu (z wyłączeniem uży-
tej wody) pod warunkiem, że składników tych nie można 
zastąpić takimi samymi składnikami, które zostały wypro-
dukowane na terytorium Polski.

Wzór znaku graficznego zawierającego informację „PRODUKT POL-
SKI” określają przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku gra-
ficznego zawierającego informację „PRODUKT POLSKI” (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 2148).
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Zioła i rośliny przyprawowe
– minimum troski, maksimum korzyści
W dobie szerzenia się chorób cywilizacyjnych, zmniejszonej naturalnej odporności, alergii, coraz częściej ludzie korzy-
stają z dobrodziejstw natury, powracając do ziołolecznictwa. Należy jednak pamiętać, że wiele z roślin o dużym zna-
czeniu dla człowieka jest zagrożonych wyginięciem i nie można ich pozyskiwać ze stanowisk naturalnych (marzanka 
wonna, konwalia majowa, goryczka żółta i kropkowana czy rokitnik zwyczajny), dlatego zakładane są plantacje, których 
zaletą jest wytwarzanie jednolitego i wysokiej jakości surowca.

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

Od niepamiętnych czasów człowiek wykorzystywał surow-
ce roślinne. Dodawał je do potraw, wypieków i napojów, by 
wzbogacić ich smak. Rośliny takie nazywane są wtedy przy-
prawami: bazylia, szałwia, rozmaryn, pieprz, koper ogrodo-
wy, ziele angielskie, wanilia oraz kurkuma. Olejki eteryczne, 
nadające roślinom specyficzny zapach wykorzystywane są ja-
ko aromaty w perfumach, a także w środkach odstraszających 
owady np. olejek z lawendy, bazylii, oregano. Jednak przede 
wszystkim rośliny te, znane jako zioła znalazły zastosowanie 
w medycynie przez znajdujące się w nich związki biologicz-
nie czynne, na przykład: alkaloidy – morfina (mak lekarski), 
nikotyna (tytoń szlachetny) to znane środki odurzające; związ-
ki fenolowe o działaniu przeciwzapalnym i dezynfekującym 
(ziele krwawnika pospolitego, liście i kora brzozy zwisłej); sa-
poniny o działaniu przeciwzapalnym, uszczelniającym naczy-
nia krwionośne (kozieradka błękitna, kasztanowiec zwyczaj-
ny); olejki eteryczne – w leczeniu depresji – aromaterapia (ba-
zyliowy), pobudzające trawienie, wykrztuśne, rozkurczowe, 
działające bakteriobójczo (eukaliptusowy).

Uprawa roślin zielarskich

O jakości surowca decyduje zawartość substancji bioak-
tywnych, na co mają wpływ m.in. czynniki klimatyczne i gle-
bowe. Dla rejonów Polski północnowschodniej polecane są 
gatunki ziół z umiarkowanej strefy klimatycznej, występu-
jące u nas naturalnie, zaś te wymagające ciepła i dłuższego 
okresu wegetacyjnego (tymianek, majeranek, lawenda, roz-
maryn) można uprawiać z rozsady oraz okrywać zimą włók-
niną. Rośliny zielarskie potrzebują gleby dobrze przygotowa-

nej, jak pod uprawę warzyw, jednak z reguły mają mniejsze 
wymagania i większą tolerancję na niesprzyjające warunki. 
Nawożenie jest czynnikiem prowadzącym do uzyskania wy-
sokich plonów o dużej wartości biologicznej dlatego warto 
wykonywać przed rozpoczęciem uprawy analizę chemicz-
ną gleby. Należy mieć na uwadze, że ustalenie dawki nawo-
zu, jego rodzaj zależy od wielu czynników m.in.: od gatun-
ku i odmiany uprawianej rośliny, przyjętego plonu, zasob-
ności i odczynu gleby.

Nawożenie obornikiem

Wszystkie rośliny zielarskie dobrze reagują na stosowanie 
nawozów organicznych i naturalnych, które prócz wzbogace-
nia gleby w składniki odżywcze, podwyższają jej wartość biolo-
giczną, poprawiają strukturę i stosunki powietrzno-wodne dla-
tego przed założeniem uprawy zaleca się stosowanie np. obor-
nika. Maksymalną dawkę (170 kg N/ha) i stosowanie obornika 
bezpośrednio przed uprawą preferuje: aronia czarnoowocowa, 
chrzan pospolity, karczoch zwyczajny, marzanka wonna, po-
krzywa zwyczajna. Pełną dawkę obornika pod przedplon sto-
suje się w uprawie: bazylii pospolitej, czosnku niedźwiedzie-
go, kopru włoskiego, lubczyka lekarskiego, majeranku ogrodo-
wego, mięty pieprzowej. Połowę maksymalnej dawki obornika 
można zastosować przed sadzeniem: bylicy estragon, lawendy 
wąskolistnej, malwy czarnej, tymianku pospolitego. 

Nawożenie fosforem i potasem

Większość ziół polecanych do uprawy w naszym klima-
cie ma średnie wymagania (60-80 kg/ha P2O5, 80-120 kg/
ha K2O): bazylia pospolita, czarnuszka siewna, hyzop lekar-
ski, konwalia majowa, melisa lekarska, tymianek pospolity 
oraz niskie (40-60 kg/ha P2O5 i 60-80 kg/ha K2O): babka lan-
cetowata, dziurawiec zwyczajny, kolendra siewna, ogórecz-
nik lekarski, lawenda wąskolistna i in. Jedynie takie rośliny 
jak: chrzan pospolity, koper włoski, kminek zwyczajny, lu-
lek czarny wymagają wysokich dawek nawozów (80-100 kg/ha 
i 120-180 kg/ha). 

Źródła:
- B. Kołodziej (red.) 2018, Uprawa ziół, poradnik dla plantatorów, 
PWRiL, Warszawa

- Martyniak-Przybyszewska B. 2001. Rośliny przyprawowe. Wyd. 
UWM, Olsztyn.

- Van Wyk Ben-Erik., Wink M. 2008. Rośliny lecznicze świata. Med-
Pharm Polska, Wrocław

Kompozycja z wykorzystaniem roślin przyprawowych. Fot. Anna 
Kulczycka

Bieżące Informacje nr 7-8 [370]  n  Lipiec-Sierpień 202012



Wspomagające nawożenie w czasie suszy
Warunki długotrwałej suszy zawsze wpływają na redukcję plonu upraw. Stosując odpowiednie nawożenie w prze-
myślany, zrównoważony sposób i zachowując zalecane terminy i dawki można częściowo zapobiec i zredukować 
negatywne skutki suszy. Jak tego dokonać?

mgr inż. Magdalena Galińska
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Działdowo

Azot warunkuje 
przyrost zielonej 
masy, dlatego waż-
ne jest, aby roślina 
miała do niego do-
stęp w każdej fa-
zie rozwoju. Daw-
kę azotu należy do-

stosować do przewidywanego plonu –
odpowiednio dobrana pozwoli uniknąć 
strat. Oprócz wielkości dawki ważny jest 
termin zastosowania, którego nie należy 
uzależniać od kalendarza, ale od warun-
ków pogodowych i kondycji roślin oce-
nianych na podstawie lustracji pól. Bez 
dostarczenia roślinie innych pierwiast-
ków nawożenie samym azotem da jedy-
nie efekt krótkotrwały; azot zaaplikowa-
ny sam może jeszcze zwiększyć podat-
ność roślin na suszę. Ważne jest zapew-
nienie dostępu do innych pierwiastków, 
które w sytuacjach niedoboru wody po-
zwolą roślinie przetrwać.

Fosfor wpływa na prawidłowy 
wzrost i rozwój korzeni, dostarcza ro-
ślinom energii do życia, bierze udział 
w powstawaniu węglowodanów, białek 
i tłuszczów. Optymalny poziom fosfo-
ru w glebie dodaje roślinom odporno-
ści na uszkodzenia mechaniczne, a tym 
samym na wyleganie. Fosfor podno-
si tolerancję roślin na niską tempera-
turę, niedobór wody i porażenia przez 
choroby.

Potas reguluje gospodarką wodną ro-
ślin, ułatwia przepływ wody przez ko-
mórki korzeni do wyższych partii rośli-
ny. Odgrywa ważną rolę w otwieraniu 
i zamykaniu aparatów szparkowych li-
ści. Rośliny dobrze zaopatrzone w po-
tas wolniej więdną i lepiej przetrzymują 
stres suszowy.

Magnez stymuluje wzrost systemu 
korzeniowego rośliny, poprawia jakość 
białka, jest niezbędny do przeprowadza-
nia procesu fotosyntezy.

Siarka – warunkuje efektywne wyko-
rzystanie azotu, dlatego nawożenie siar-
ką najlepiej połączyć z nawożeniem azo-
towym. Zabieg należy przeprowadzać 
w optymalnej do wykorzystania przez 
rośliny temperaturze.

Wyniki badań gleby pozwolą dobrać 
odpowiedni nawóz. Korzystne jest stoso-
wanie nawozów wieloskładnikowych za-
wierających makroskładniki: fosfor, potas, 
magnez, wapń i siarkę, które zwiększą od-
porność roślin na suszę oraz mikroskład-
niki: bor, miedź, mangan, molibden, że-
lazo, cynk, które poprawią przebieg pro-
cesów fizjologicznych roślin w warun-
kach stresowych. Warto zwrócić uwagę 
na krzem, który aktywuje system odpor-
nościowy roślin, wzmacnia ściany komór-
kowe, poprawia rozwój korzeni oraz ty-
tan, który zwiększa tolerancję na warunki 
stresowe roślin, poprawiając ich zdrowot-
ność co zwiększa plonowanie. Ogromne 
znaczenie mają nie tylko ilości zastosowa-
nych nawozów, ale wzajemne proporcje 
składników pokarmowych wprowadza-
nych do gleby. Rośliny pobierają przecięt-
nie składniki NPK w proporcji 1 : 0,5 : 1.

Skutecznym i efektywnym sposobem 
uzupełnienia makroskładników w rośli-
nie jest nawożenie dolistne. Brakujące pier-
wiastki można dostarczyć metodą oprysku 
na liście i łodygi rośliny. Metoda ta jest naj-
częściej stosowana na kukurydzę i zboża. 
Nawożenie dolistne najlepiej przeprowa-
dzać późnym popołudniem lub wieczo-
rem, gdy rośliny dzięki osiągnięciu odpo-
wiedniego ciśnienia wewnątrzkomórko-
wego i nasyceniu wodą mogą w najwięk-
szym stopniu skorzystać z podanych im 
składników pokarmowych.

Warto regularnie badać odczyn gleby. 
Gdy wyniki badań wskażą na glebach 
mineralnych pH poniżej 5,5 lub na gle-
bach organicznych pH poniżej 4,5 – nale-
ży przeprowadzić wapnowanie. Najsku-

teczniej odkwasi glebę wapno o wysokiej 
reaktywności. Wapno nawozowe powin-
no być dostosowane do klasy gleby. Na 
glebach ciężkich lepiej zastosować wapno 
tlenkowe lub mieszane, a na glebach lek-
kich i średnich – węglanowe. Na glebach 
lżejszych lepiej stosować mniejsze dawki, 
za to częściej. Regularne wapnowanie, co 
3-4 lata pozwoli utrzymać dobre stosun-
ki wodne w glebie. Odpowiedni odczyn 
gleby wpłynie na powstanie i zachowa-
nie struktury gruzełkowej. Wapno za-
stosowane jesienią na pozostawioną po 
żniwach rozdrobnioną słomę przyspie-
szy skuteczny rozkład resztek pożniw-
nych i przekształcenie ich w próchnicę 
glebową. Odpowiedni odczyn gleby po-
zwoli roślinie na wzrost silnych i głębo-
kich korzeni, które w warunkach suszy 
lepiej sobie poradzą z pobieraniem wil-
goci z większej głębokości. Wapń warun-
kuje roślinie dostępność i przyswajalność 
wszystkich innych pierwiastków.

Nawozy organiczne nie tylko dostar-
czają składników mineralnych, ale wzbo-
gacają glebę w próchnicę, poprawiając 
jej urodzajność. Zwiększenie zawartości 
próchnicy podnosi zdolność gleby do 
magazynowania wody. Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku gleb lekkich, któ-
re w naszym kraju stanowią większość 
wszystkich gleb. Próchnicy dostarczą też 
resztki pożniwne (słoma), jak i uprawa 
mieszanek poplonowych. W czasie gdy 
na polu nie ma roślin uprawnych pozo-
stawiony mulcz ochroni glebę przed nad-
miernym parowaniem. 

Źródła:
- http://rolniczeabc.pl
- https://www.ekoplon.pl
- https://nawozy.eu/wiedza/porady-ekspertow/
zboza/

- „Jak łagodzić skutki suszy?” WODR, Po-
znań 2011
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Uprawa gryki na ziarno
Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum) jest jednoroczną rośliną należącą do klasy dwuliściennych i rodziny 
rdestowatych. Roślinę tą zaczęto uprawiać od ok. 2000 roku p.n.e w Indiach skąd uprawa jej przeniosła się do Chin, 
Japonii i Korei. Do Europy została sprowadzona w ok. XIV wieku.

mgr inż. Bogusław Wawrzyńczyk
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława

Gryka należy do 
roślin o krótkim 
okresie wegetacji 
wynoszącym ok. 
80-100 dni. Wscho-
dy jej pojawiają się 
po 7-12 dniach gdy 
temperatura wyno-

si 15-18°C. Część nadziemna gryki po 
wschodach rośnie szybko i nie dopusz-
cza do rozwoju chwastów. W tym okre-
sie następuje szybki rozwój systemu ko-
rzeniowego. Pąki kwiatowe wytwarza-
ją się w kątach liści pędu głównego już 
po 13-35 dniach od wschodów, zależnie 
od warunków pogodowych. Następnie 
kwiaty rozwijają się na pędach bocz-
nych i przy sprzyjających warunkach 
zawiązują się aż do zbioru. Tak więc na 
jednej roślinie znajdują się jednocześnie 
dojrzałe owoce i kwiaty. Okres kwit-
nienia gryki jest bardzo długi i trwa 
od 30 do 60 dni. Przy pogodzie chłod-
nej i deszczowej okres ten może być 
jeszcze dłuższy, co przyczynia się do 
niezapylenia kwiatów, ponieważ pyłek 
w wodzie zamiera. Rośliny gryki osią-
gają wysokość ok. 100 cm. Nasiona doj-
rzewają po 25-35 dniach od kwitnienia. 
Ze względu na długi okres kwitnienia 
okres dojrzewania także jest długi. Aby 
uniknąć strat wynikających z osypy-
wania się ziarna, do zbioru ziarna trze-
ba przystępować gdy 60-70% ziaren jest 
dojrzałych.

Wymagania glebowe – najodpowied-
niejszymi glebami dla gryki są gleby 
kompleksu żytniego, nie nadają się pod 
uprawę gleby suche, podmokłe oraz ży-
zne. Na glebach żyznych gryka wytwa-
rza bujną masę wegetatywną, jest słabsze 
osadzanie nasion i przedłuża się okres 
wegetacji. Gryka ma duże wymagania 
wodne. Na produkcję suchej masy zu-
żywa dwukrotnie więcej wody niż psze-
nica, szczególnie dużo wody potrzebuje 
w fazie kwitnienia i zawiązywania owo-
ców. Dlatego gryka dobrze plonuje jedy-
nie na glebach o uregulowanych stosun-
kach wodnych. Gryka nie wymaga du-
żego nawożenia mineralnego gdyż rośli-
na ta dobrze wykorzystuje składniki za-
warte w glebie. Przy średniej zawartości 
składników w glebie zaleca się zastoso-

wanie przedsiewnie ok. 40 kg N, 30 kg 
P i 40 kg K. Grykę wysiewamy w ilości 
ok. 70 kg/ha w terminie 15-25 maja. Jeśli 
siew jest opóźniony to zwiększamy nor-
mę wysiewu do 80 kg/ha.

Plony gryki w dużej mierze zależą od 
warunków pogodowych podczas wege-
tacji i kształtują się w granicach 0,7-1,5 
t/ha. Niskie plony powodują, że nie jest 
ona chętnie uprawiana a areał uprawy 
w 2018 r. wyniósł 78 tys. ha, z czego naj-
więcej upraw znajdowało się w woj. lu-
belskim – 16 tys. ha i zachodniopomor-
skim – 12 tys. ha.

Pomijając aspekty ekonomiczne nale-
ży zwrócić uwagę, iż gryka posiada rów-
nież wiele zalet. To roślina miododajna 
– miód gryczany ma korzystne działanie 
w zapobieganiu i leczeniu chorób serca 
oraz układu krążenia. Nasiona gryki nie 
posiadają glutenu i są doskonałą alterna-
tywą w żywieniu osób chorych na ce-
liakię. Błonnik zawarty w ziarnach gry-
ki usprawnia trawienie i zmniejsza ilość 
cholesterolu we krwi.

Źródła:
- www.farmer.pl
- Uprawa gryki na ziarno. Nauka w prakty-
ce 1996 AR Wrocław

- Zalecenia agrotechniczne -Technologia upra-
wy roślin IUNG-Puławy

- Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa 
pod redakcja M. Kalinowskiej-Zdun

- stat.gov.pl
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W rolnictwie na osiągnięcie wyżej 
wspomnianych celów pozwoli nam 
technologia, która wspomaga kom-
puterowo wszystkie systemy uprawy 
a jest nią właśnie rolnictwo precyzyjne. 
Na rynku rolniczym zachodzą liczne 
zmiany, dlatego rolnictwo precyzyjne 
daje gwarancję na uzyskiwanie więk-
szych plonów o zdecydowanie wyż-
szej jakości.

Zdajemy sobie sprawę, że warunkiem 
opłacalności produkcji roślinnej i nie tyl-
ko jest jej rentowność. Produkcja roślinna 
powinna być wydajna, a jednym z naj-
ważniejszych elementów jest optymali-
zacja kosztów produkcji. Podstawową 
zasadą w rolnictwie precyzyjnym jest 
wiedza na temat pogody, nawozów, na-
sion i gleby. Nowoczesne podejście do za-
sad produkcji roślinnej a więc wprowa-
dzanie elementów rolnictwa precyzyj-
nego wymaga poniesienia czasem du-
żych kosztów. Musimy jednak zdawać 
sobie sprawę z tego, że nie 
wszystkie zasady rolnic-
twa precyzyjnego mogą 
być wprowadzane w każ-
dym gospodarstwie rol-
nym. Niemniej jednak, na-
wet pojedyncze, wprowa-
dzane osobno i stopniowo 
metody też przynoszą ko-
rzyści. Podstawą w rolnic-
twie precyzyjnym, jest ze-
branie dokładnych infor-
macji na temat poszcze-
gólnych pól pod kątem 
ich wielkości i zasobności 
a następnie poddanie ich 
szczegółowej analizie, któ-
ra pozwala na precyzyj-
ne określenie zawartości 
mikro i makroelementów 
w glebie. Takie rozwiąza-
nie pozwala na wykorzy-
stanie dostępnych zaso-
bów, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu negatywne-
go wpływu rolnictwa na 
środowisko. Szczegółowej 

analizie podlega także pogoda. Posiada-
ne dane jak też obecna sytuacja pogodo-
wa są ważnym elementem planowania 
w przypadku tak bardzo zmiennych wa-
runków pogodowych.

System rolnictwa precyzyjnego po-
zwala na zaobserwowanie wszelkich nie-
pokojących zmian na polu. Dzięki niemu 
możemy skontrolować fragment ziemi 
pod kątem występowania szkodników, 
chorób czy innych problemów agrotech-
nicznych. Ma to wpływ przede wszyst-
kim na podjęcie decyzji co do słuszno-
ści wykonania np. zabiegu ochrony ro-
ślin. System rolnictwa precyzyjnego mo-
żemy wykorzystać do określenia faz roz-
wojowych roślin, stopnia przezimowania 
plantacji jak też innych problemów poja-
wiających się na plantacji.

Korzyści z rolnictwa precyzyjnego 
są wielowymiarowe lecz wprowadza-
nie kompleksowego systemu opartego 

na takich zasadach jest dosyć kosztow-
ne. Technologia precyzyjnego rolnic-
twa na początku jest możliwa do wpro-
wadzenia w gospodarstwach towaro-
wych wielkoobszarowych, gdyż gospo-
darstwa te posiadają duże areały i tam 
efekt jest widoczny ze względu na ska-
lę produkcji.

Podsumowując temat rolnictwa pre-
cyzyjnego pod kątem podjęcia decyzji 
o jego wprowadzeniu do gospodarstwa 
to musimy wiedzieć, że służy ono zwięk-
szeniu osiąganych zysków dzięki racjo-
nalnemu wykorzystaniu posiadanych 
w gospodarstwie zasobów. Oszczędza 
środowisko naturalne, pozwala na bar-
dziej odważne i świadome podejmowa-
nie decyzji dotyczących gospodarowania 
oraz ułatwia zarządzanie całym gospo-
darstwem rolnym.

Źródło:
- broszura Andrzej Dominik

Rolnictwo precyzyjne w produkcji roślinnej
Innowacje technologiczne wprowadzane w rolnictwie nie są wytworem ludzkiej ciekawości, lecz wyłącznie po to aby 
ułatwić sobie życie. W każdej dziedzinie życia, człowiek dąży do tego aby dotychczasowe tradycje zastąpić nowymi 
metodami gospodarowania, które pozwolą na usprawnienie pracy, a tym samym przyniosą zyski.

Lucyna Zyskowska
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Pisz
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Nostrzyk biały – roślina niedoceniana
Wielu z nas z pojęciem nostrzyka gdzieś się już spotkało. Każdy prawie wie, iż jest to roślina, nieliczni natomiast znają 
o niej więcej szczegółów. Przybliżmy więc sobie pojęcie nostrzyka.

mgr inż. Anna Sawko
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztw Rolniczego Ostróda

Roślina z rodziny 
bobowatych. Niezbyt 
wybredna jeśli cho-
dzi o warunki gle-
bowe, wymaga gle-
by o charakterze za-
sadowym. W naturze 
nostrzyk sam wybie-

ra sobie najlepsze warunki. W tym celu 
ma długi, głęboko sięgający system korze-
niowy. Wielu rolników ceni go sobie jako 
roślinę przeznaczoną do przyorania na 
zielony nawóz, gdyż jego długie korzenie 
mogą wzbogacać podłoże w związki azo-
tu. Wysiewany wczesną wiosną, kwitnie 
przez całe lato od czerwca do września. 

Nostrzyk biały występuje jako rośli-
na jednoroczna. Najbardziej ceniony jest 
przez środowisko pszczelarskie ze wzglę-
du na swoje właściwości miododajne. Wy-
dajność miodowa z 1 ha to od 300-500 
kg/ha. Bywa uprawiany jako roślina pa-
stewna, pozwalając uzyskać dużą wydaj-
ność zielonej masy. Jego popularność, ja-
ko rośliny pastewnej ogranicza duża za-
wartość kumaryny, osiągająca maksimum 
w okresie kwitnienia. Z tego też względu 
na pasze nadają się tylko rośliny młode. 

Nostrzyk jako roślina niekoniecznie 
towarowa niezbyt chętnie uprawiany 
jest przez większych producentów. Zaro-
bek na nim słaby, więc po nostrzyk się-
gają głównie ekolodzy w uprawie tej ro-
śliny jako ekologiczna uprawa rolnicza 
o wszechstronnym zastosowaniu, bądź 
pszczelarze w uprawie miododajnej na 
produkcję. 

Jeśli chodzi o pierwszą grupę to no-
strzyk biały w wykazie roślin ekologicz-
nych znajdziemy w uprawach rolniczych. 
Niewielu jednak decyduje się na jego 
uprawę w takiej formie, a Ci decydują-
cy się na jego uprawę w ekologii wybie-
rają odmianę nostrzyka żółtego (znane-
go również jako nostrzyk lekarski), któ-
ry w wykazie roślin jest traktowany jako 
zioło. Zastosowanie znalazł jako składnik 
preparatów złożonych, przy chronicznej 
niewydolności żylnej, szczególnie w bó-
lach nóg, uczuciu ciężkości, nocnych kur-

czach mięśni łydek, w obrzękach, w za-
krzepowym zapaleniu żył, zespole poza-
krzepowym.

Jeśli chodzi zaś chodzi o pszczelarzy 
i nostrzykowy miód to pszczoły wyraźnie 
lubią zbierać pyłek z kwiatów nostrzyka, 
którego zagony rosną blisko pasieki. Miód 
ten ma charakterystyczny, ziołowy aro-
mat i smak, a przy tym właściwości lecz-
nicze. Jest zalecany w profilaktyce często 
spotykanych chorób. Miód taki jest wol-
nokrystalizującym produktem o jasnożół-
tej lub brązowej barwie. Charakteryzuje 
się wyjątkowo delikatnym aromatem, po-
dobnym do zapachu wanilii co sprawia 
że jest produktem chętnie wybieranym 
przez smakoszy miodów.

O czym jeszcze nie powinniśmy za-
pominać mówiąc o nostrzyku białym. 
A pewnie o tym, o czym niewielu może 
wiedzieć, a co dotyczy nostrzyka białego. 
Mianowicie jego występowanie w pakie-
cie 6. programu rolno-środowiskowo-kli-
matycznego – Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych w rolnictwie. 

Celem powyższego programu jest za-
chowanie ginących i cennych odmian, 
gatunków, ekotypów roślin uprawnych, 
dywersyfikacja upraw na obszarach wiej-
skich, wytwarzanie nasion gatunków za-

grożonych erozją genetyczną spełniają-
cych minimalne wymagania jakościo-
we, oraz produkcja materiału siewnego 
odmian regionalnych i amatorskich za-
rejestrowanych w Krajowym Rejestrze. 
Pakiet skierowany jest do tych rolni-
ków – beneficjentów, którzy uczestni-
czą w ochronie zaniechanych w upra-
wach odmian gatunków roślin upraw-
nych, a także gatunków roślin upraw-
nych, obecnie zagrożonych erozją gene-
tyczną. Wśród tych gatunków są: psze-
nica płaskurka, pszenica samopsza, żyto 
krzyca, lnianka siewna, nostrzyk biały, 
lędźwian siewny, soczewica, pasternak, 
przelot pospolity, gryka.

Więc wszyscy Ci, którzy gdzieś my-
ślą o uprawie nostrzyka i zdecydują 
się na produkcję nostrzyka białego ja-
ko materiału siewnego odmian zagro-
żonych mogą uzyskać dodatkowe płat-
ności z pakietów finansowanych przez 
ARiMR, co też może być dodatkową za-
chętą przy podejmowaniu decyzji o upra-
wie tej rośliny.

Spore jest więc zastosowanie tak nie-
docenianego nostrzyka białego. Dlaczego 
tak mało więc producentów sięga po tę 
roślinę? Odpowiedzi może być wiele. Być 
może dlatego, że jego opłacalność jest nie-
wielka. Być może też dlatego, że jako pa-
sza sprawdza się tylko w żywieniu owiec 
i kóz a co do trzody i bydła trzeba stop-
niowo przyzwyczajać je do pobierania no-
strzyka, a być może dlatego, że boimy się 
roślin „nowych”, które gdzieś sprawdza-
ją się dobrze w innych warunkach a nie-
koniecznie chcemy ryzykować ich uprawę 
w naszej rzeczywistości. Nie ulega jednak 
wątpliwości fakt, iż nostrzyk biały może 
być rośliną z potencjałem choć nie do koń-
ca jest przez nas docenioną. 

Źródła:
- Poradnik – Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku – Rośliny cenne dla 
zachowania bioróżnorodności 

- Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rol-
niczych nr 593, 2018,

- www.poradnikzdrowie.pl 
- www. arimr.gov.pl
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Szparag lekarski – wyłączny jadalny
reprezentant rodzaju szparag
Wiosna jest doskonałym czasem na przygotowanie potraw ze szparagów leczniczych. Oprócz doskonałych walorów 
smakowych, cechują się znakomitym składem mineralnym i właściwościami leczniczymi. Szparagi w województwie 
warmińsko-mazurskim są uprawiane coraz częściej w przydomowych ogrodach.

inż. Gabriela Górska
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno

Są coraz popularniej-
sze w naszym kraju. 
Zbioru dokonuje się 
po trzech latach ale 
warto zaczekać by 
cieszyć się smakiem 
i świeżością prosto 
z naszego ogrodu.

Dlaczego warto jeść szparagi?

Szparagi posiadają właściwości lecz-
nicze, są bogate w składniki mineralne 
oraz witaminy takie jak: 
q Witamina C i E oraz beta-karoten, któ-

re poprawiają kondycję włosów, pa-
znokci oraz skóry. 

q Beta-karoten ma także pozytywny 
wpływ na wzrok. 

q Kwas foliowy wspomaga regenera-
cję uszkodzonych komórek, powodu-
je spowolnienie procesów starzenia 
się. Jest bardzo ważny u kobiet, które 
planują ciążę, ponieważ odpowiada za 
prawidłowy rozwój płodu. 

q Fosfor i wapń odpowiadają za prawi-
dłową kondycję zębów i kości. 

q Asparagina – w połączeniu z niską 
zawartością sodu i wysoką zawarto-
ścią potasu posiadają właściwości mo-
czopędne. Odpowiada za prawidłowy 
poziom nawodnienia organizmu oraz 
wspomaga pracę nerek. 

q Błonnik wspomaga perystaltykę jelit. 
q Glutation – zapobiega rozwojowi ko-

mórek nowotworowych, wspomaga 
układ odpornościowy.

q Insulina – warunkuje prawidłowe 
funkcjonowanie układu pokarmowego.
W wypustkach szparagów zielonych 

zawartość witamin (w szczególności 
A i C) jest większa niż w bielonych. 

BUDOWA

Szparag (Asparagus officinalis) to rośli-
na zielona, trwała należąca do rodziny 
szparagowatych. Wypustki (czyli młode 
pędy) są częścią jadalną. Liście są prze-
kształcone w łuski. Wyróżnia się szpara-

gi białe oraz zielone. Zielone są to szpa-
ragi, których wypustki ukazują się ponad 
ziemią a białych wyrastają w ziemi. Szpa-
ragi zielone są delikatniejsze. 

UPRAWA

Szparagów nie należy uprawiać na 
ziemiach podmokłych, ciężkich, które 
zaskorupiają się. Szparagi wymagają sta-
nowiska słonecznego oraz gleby, która 
jest bogata w składniki odżywcze, żyzna, 
piaszczysto-gliniasta, głęboko uprawianej 
oraz szybko nagrzewającej się. Gleba nie 
może być zakwaszona, powinna być za-
sobna w wapń. Ziemię pod uprawę szpa-
ragów najlepiej jest nawozić jesienią w ro-
ku, który poprzedza sadzenie karp. Na-
wozić powinno się dobrze rozłożonym 
obornikiem. Do założenia uprawy szpa-
ragów w przydomowym ogrodzie nale-
ży wybrać jednoroczne, zdrowe i silne 
karpy, które można wyprodukować sa-
modzielnie z nasion (wysiewanych wio-
sną) lub można kupić gotowe w sklepie 
ogrodniczym. Kiedy pojawią się siewki, 
należy je przerwać tak aby rośliny zostały 
w odstępach co kilkanaście centymetrów. 
W kolejnym roku po wysiewie karpy są 
gotowe do uprawy szparagów. 

Szparagi sadzi się w rzędach co 150-
170 cm i w odległości roślin w rzędzie od 
40 do 50 cm. Karpy sadzi się w małych 
kopcach, które usypane są na dnie bruz-
dy na głębokość około 25-30 cm i przy-
sypuje się je warstwą ziemi 5-8 cm. Od-
mianę zieloną sadzi się w płytkich bruz-
dach, w rzędach 10-15 cm i przysypu-
je się je ziemią. Na jesień ścina się suche 
pędy i zwiędłe liście oraz okrywa liśćmi.

ZBIÓR

Zbiór szparagów rozpoczyna się 
w trzecim roku uprawy, jednak uprawa 
może trwać przez kilkanaście lat (nawet 
11 lat). Zbiera się je od wiosny do poło-
wy lata. Ścina się wyrastające pędy noży-
cami z długim ostrzem od nasady wału, 
na długość powyżej 20 cm. Najkorzyst-

niej jest zbierać szparagi wczesnym ran-
kiem, ponieważ o tej porze zawierają naj-
większą ilość substancji, które odpowia-
dają za dobry smak. W sezonie szpara-
gi można zbierać codziennie. Szparagi 
zielone zbiera się raz dziennie a bielo-
ne nawet dwa razy dziennie aby nie do-
szło do sytuacji wydostania się ich po-
nad powierzchnię ziemi. Zbiór rozpo-
czyna się pod koniec kwietnia lub na po-
czątku maja a skończyć się powinien do 
ok. 24 czerwca aby miały odpowiednio 
długi okres wegetacji. Warto jest ściółko-
wać miejsce uprawy aby ograniczyć wy-
stępowanie chwastów i utrzymać wil-
goć. W tym celu można zasadzić mię-
dzy rządkami np. sałatę, fasolkę szpa-
ragową czy kalarepę. Trzeba pamiętać, 
że w ciągu pierwszych dwóch lat są one 
słabo zakorzenione a więc należy je re-
gularnie nawadniać. Przed pierwszym 
zbiorem rośliny gromadzą zapas skład-
ników pokarmowych, dlatego powin-
no się umożliwić nieskrępowany rozwój 
w pierwszym oraz drugim roku. Dla po-
lepszenia rozwoju można zasilić je latem 
dawką sztucznych nawozów lub półsz-
tucznym kompostem. 

Szparagi są warzywem nietrwałym 
dlatego najlepiej spożyć je w ciągu 1-2 
dni. Po zebraniu najlepiej jest je schło-
dzić i przechowywać w suchym, chod-
nym miejscu, które jest zacienione. Szyb-
ciej schłodzone mogą być dłużej prze-
chowywane. 

Źródła:
- www.poradnikzdrowie.pl
- www.sadyogrody.pl
- www.muratordom.pl
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Owce były niegdyś zwierzętami, których hodowla była dość popularna. Jednak z upływem lat owce i ich produkty stały się  
wypierane przez inne grupy zwierząt.

mgr inż. Hanna Wolińska 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ostróda

Owce jako alternatywa
na uzyskanie dochodu w gospodarstwie

Owce to zwierzę-
ta, które towarzy-
szą człowiekowi od 
ponad 10 tysięcy 
lat. Były pierwszym 
udomowionym ga-
tunkiem zwierząt. 
Dzięki ich wszech-

stronnej użytkowości do dziś dostarcza-
ją człowiekowi mięso, mleko, skóry oraz 
wełnę. Możliwe jest także wykorzystanie 
odpadów poubojowych.

Biorąc pod uwagę wszechstronne 
użytkowanie tych zwierząt wyróżnia się 
następujące typy użytkowe owiec:
q Owce typu wełnistego 
q Owce typu mięsnego
q Owce typu kożuchowego
q Owce typu mlecznego
q Owce smuszkowe
q Owce o dwustronnej użytkowości 

(mięsno-wełniste lub mleczno-weł-
niste)

q Owce typu wszechstronnie użytkowego 
Różnią się one rodzajem otrzymywa-

nego produktu.

Baranina

Mięso pochodzące od tych zwierząt 
cechuje się znakomitymi walorami sma-
kowymi jak i zdrowotnymi. Pomimo te-
go nie cieszy się zbyt dużą popularno-
ścią wśród konsumentów. Mięso bara-
nie jest cennym źródłem takich składni-
ków jak fosfor, potas, cynk, żelazo, siar-

ka. Posiada także dużo witamin z grupy 
B (w tym głównie B) oraz kwasu lino-
lowego, który ma właściwości antyutle-
niające. Baranina to chude mięso, w któ-
rym większość tłuszczu stanowią wie-
lonienasycone kwasy tłuszczowe, które 
przyczyniają się m.in. do obniżenia po-
ziomu cholesterolu w organizmach osób 
spożywających mięso owcze. Mięso to 
ma specyficzny smak, który przyciąga 
wielu smakoszy ale i też niektórych mo-
że zniechęcać, między innymi ze wzglę-
du również na swój specyficzny zapach.

Jagnięcina

Jest to mięso pochodzące od zwierzę-
cia w wieku 6 do 12 miesięcy. Za naj-
smaczniejszy rodzaj jagnięciny uznawa-
ne jest mięso pochodzące od zwierząt 
w wieku do 6 tygodnia życia, które kar-
mione były tylko mlekiem.

Mięso baranie jak i jagnięcina zawie-
rają wyjątkowy składnik antynowotwo-
rowy czyli kwas orotowy, który wystę-
puje w wątrobie, śledzionie, sercu oraz 
mięsie tych zwierząt.

Mleko

Mleko owcze jest produktem o bardzo 
dobrych właściwościach odżywczych. 
W Polsce góry oraz pogórze charaktery-
zuje się użytkowaniem mlecznym owiec. 
W pozostałych rejonach Polski spotkać 
można raczej produkty mleczne, czyli 
głównie sery owcze. 

Wełna owcza

Od lat uważana była za podstawowy 
produkt pochodzący z hodowli owiec. 
Mimo, że niektóre ubrania wykonane 
z wełny „gryzą”, wełna ma swoich sym-
patyków. A to dzięki jej znakomitym 
właściwościom. Wełna utrzymuje świet-
nie stałą temperaturę ciała, dzięki cze-
mu jest polecana w fizjoterapii. Dzię-
ki swoim właściwościom higroskopij-
nym doskonale nadaje się także na la-
to. Dzięki budowie włókien bardzo do-
brze przepuszcza powietrze, a ciało nie 
przegrzewa się. Właściwości higrosko-
pijne sprawiają, że wełna owcza pochła-
nia znaczne ilości ludzkiego potu (do 
ok. 30% wilgotności – tkanina wyda-
je się sucha). Ponadto wełna szczegól-
nie merynosowa jest mięciutka, przy-
jemna i szybko się regeneruje. Jest tak-
że sprężysta oraz nie elektryzuje się jak 
sztuczne tkaniny, które otaczają nas na 
co dzień. 

Rasy owiec

Jeśli chodzi o rasy owiec, to wyróż-
niamy rasy mięsne, mleczne oraz te, któ-
re hodowane są w celu pozyskiwania 
wełny – wełniste. Zwierzęta poszczegól-
nych ras różnią się między sobą wielko-
ścią, mlecznością, mięsnością oraz ko-
lorem i długością wełny. W Polsce wy-
stępują rasy wyhodowane w kraju, rasy 
owiec pochodzące z importu, rasy rodzi-
me oraz inne rasy. 

Rasy wyhodowane w kraju:

q Odmiana owcy Dorset
q Białogłowa Owca Mięsna
q Czarnogłówka
q Corriedale 
q Kamieniecka
q Merynos Polski 
q Rasa wyhodowana w kraju przy udzia-

le merynosa niemieckiego.
q Merynos Polski odmiana barwna
q Owca mleczna 05
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q Owca plenna 09
q Owca plenno-mięsna 08
q Polska owca nizinna
q Polska owca pogórza 
q Owca Wielkopolska
q Odmiana żelaźnieńska polskiej owcy 

nizinnej
q Odmiana Uhruska polskiej owcy ni-

zinnej

Rasy pochodzące z importu:

q Dorset Horn
q Owca Fryzyjska
q Ile de france
q Leine
q Mouton charollaise
q Romanowska
q Suffolk
q Texel
q Berrichon du cher

Rasy pozostałe:

q Owca kołudzka
q Owca SCP
q Owca BCP
q Biała masywu centralnego
q Cakiel podhalański
q Merynos polski w starym typie 

Rasy rodzime:

q Odmiana barwna polskiej owcy gór-
skiej

q Olkuska
q Polska owca górska
q Pomorska
q Świniarka
q Wrzosówka

Dodatkowy dochód
z tytułu hodowli owiec

Rolnicy, którzy w swoich gospodar-
stwach posiadają co najmniej 10 sztuk 
samic w wieku co najmniej 12 miesię-
cy, spełniające wszystkie wymogi pod 
względem identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt, mogą ubiegać się o płatności bez-
pośrednie – w ramach dobrowolne-
go wsparcia związanego z produkcją, 
płatnością związaną do zwierząt. Po-
nadto rolnicy, którzy zdecydują się pod-
jąć dłuższe zobowiązanie, mogą skorzy-
stać z działania rolno-środowiskowo-kli-
matycznego, w którym między innymi 
znajduje się Pakiet 7 – zachowanie za-
grożonych zasobów genetycznych zwie-
rząt w rolnictwie. Działanie to pozwala 
na zachowanie cennych, rodzimych i lo-

kalnych ras. Aby wejść w zobowiązanie 
należy posiadać w swoim gospodarstwie 
określoną liczbę sztuk owiec (samic) da-
nej rasy, do których zalicza się: wrzo-
sówka, świniarka, olkuska, polska owca 
górska odmiany barwnej, merynos od-
miany barwnej, uhruska, wielkopolska, 
żelaźnieńska, Corriedale, kamieniecka, 
pomorska, cakiel podhalański, merynos 
polski w starym typie, czarnogłówka, 
owca pogórza.

Owce generalnie są bardzo pożąda-
nym gatunkiem zwierząt w niektórych 
gospodarstwach, a rolnicy decydują się 
na ich hodowlę ze względu na fakt po-
siadania łąk i pastwisk, które mogą wy-
korzystać jako bazę paszową dla owiec, 
a przy tym uzyskać dodatkowy dochód 
w gospodarstwie. 

Źródła: 
- Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut 
Badawczy – Technologia chowu owiec

- opracowanie własne
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Wskaźniki produkcyjne w żywieniu
trzody chlewnej
Zarówno z punktu widzenia hodowlanego, jak i ekonomicznego ważne jest posługiwanie się wskaźnikami, które 
w sposób obiektywny i porównywalny pomogą nam zweryfikować prowadzoną przez nas produkcję. W chowie i ho-
dowli trzody chlewnej wyróżniamy wiele wskaźników, które wykorzystywane są w celach dokładniejszego weryfiko-
wania uzyskiwanych efektów produkcyjnych zależnych od danego kierunku użytkowości.

dr inż. Rodian Pawłowski
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Pisząc o żywieniu należy wskazać te 
wskaźniki, które dotyczą przede wszyst-
kim użytkowości tucznej: współczynnik 
wykorzystania paszy (FCR) oraz pobra-
nie paszy (FI).

FI – Feed Intake – pobranie paszy

Pobranie paszy określane jest zazwyczaj w postaci dzienne-
go (dobowego) pobrania paszy (DFI – Daily Feed Intake). Jest on 
najczęściej stosowanym parametrem, który mówi nam o tzw. 
żerności (apetycie) zwierząt. Poziom pobrania paszy zależy 
od wielu czynników (tab. 1) i jest ściśle skorelowany z pokry-
ciem potrzeb bytowych i produkcyjnych poszczególnych grup 
technologicznych. Ilość pobranej paszy przez świnie ma istot-
ny wpływ na ich tempo wzrostu, skład ciała i tuszy, wielkość 
laktacji, a u zwierząt reprodukcyjnych, na jakość i ilość produ-
kowanych komórek rozrodczych. Wśród czynników wpływa-
jących na poziom pobrania paszy należy mieć na uwadze tak-
że predyspozycje genetyczne poszczególnych typów użytko-
wych, ras, mieszańców towarowych oraz to, w jakich warun-
kach środowiskowych (zoohigieniczno-socjalno-żywieniowych) 
znajdują się wyselekcjonowane i dopasowane do naszego kie-
runku produkcji świnie.

FCR – Feed Conversion Rate – współcz. wykorzystania paszy

Jest jednym z najważniejszych wskaźników mówiących 
o ekonomice produkcji wieprzowiny i oznacza ilość paszy po-
trzebnej na pokrycie przyrostu 1 kg masy ciała. W warunkach 
produkcyjnych wykorzystanie paszy oblicza się, jako stosunek 
masy spożytej paszy (kg) do masy uzyskanego przyrostu (kg) 
w danym okresie. Intensyfikacja rolnictwa, doskonalenie cech 
użytkowych oraz produkcja dobrej jakości skoncentrowanych 
mieszanek paszowych stworzyły warunki umożliwiające polep-
szanie tego parametru produkcyjnego. Podobnie jak inne pa-
rametry opisujące użytkowość zwierząt, także wskaźnik wy-
korzystania paszy zależy od czynników genetycznych i środo-
wiskowych (tab. 2).

Jednym z najważniejszych czynników genetycznych wpły-
wających na wykorzystanie paszy jest genetyczna zdolność do 
odkładania masy mięśniowej (białkowej). Odłożenie 1 g biał-
ka w ciele powoduje ponad 4 razy większe przyrosty masy cia-
ła niż odłożenie 1 g tłuszczu. Zakłada się, że obecnie wysoko-
mięsne tuczniki odkładają dziennie ok. 150 g, a osobniki wy-
bitnie mięsne nawet 200 g białka. Dlatego świnie posiadające 
większą genetyczną zdolność do odkładania białka rosną szyb-
ciej i lepiej przetwarzają składniki paszy w mięśnie, zużywa-
jąc mniejsze ich ilości na przyrost jednego kilograma masy cia-
ła (tab. 2). Wśród czynników środowiskowych najważniejszym 
elementem, który wpływa na wykorzystanie paszy jest żywie-
nie. Należy zawsze kontrolować mieszanki paszowe pod ką-
tem zwartości energii oraz ilości i jakości stosowanego białka. 
Zawartość aminokwasów egzogennych i ich wzajemny wzglę-
dem siebie stosunek wpływa na właściwe wykorzystanie naj-
droższego składnika dawki pokarmowej, jakim jest białko. Do 
warunków zoohigienicznych i statusu zdrowotnego tuczni-
ków, wpływających na wykorzystanie paszy bez wątpienia na-
leży zaliczyć: temperaturę otoczenia, deratyzację, opiekę i profilakty-
kę weterynaryjną. Zbyt niska temperatura w pomieszczeniu zna-
cząco wpływa na wzrost pobrania paszy, która zamiast na pro-
dukcje zostaje spożytkowana na ogrzanie organizmu. 

Tab. 1. Czynnik wpływający na pobrania paszy
Jakość paszy

Warunki utrzymania zwierząt
Sposób podania i forma paszy

Strawność komponentów paszowych
Walory smakowo-zapachowe paszy
Zbilansowanie dawek pokarmowych

Tab. 2. Podział czynników wpływających na wykorzystanie paszy
Środowiskowe Genetyczne

Żywienie
Masa

odsadzeniowa
prosiąt

Genetyczna zdolność 
do odkładania masy 

mięśniowej

Warunki zoohigie-
niczne i status zdro-
wotny tuczników

Masa ubojowa
tuczników Płeć

Forma i sposób
produkcji oraz

zadawanie paszy

Sposób utrzymania 
zwierząt i ergono-

mia chlewni

Wartość genetyczna 
zwierząt użytych

do tuczu
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CZY MOŻNA BYĆ W TRZECH MIEJSCACH JEDNOCZEŚNIE?C
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Tak, jest to możliwe. To miejsce 
leży na Mazurach, w miejscowości 
Bolcie, z najdalej wysuniętym na pół-
nocny wschód punktem wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, gdzie 
zbiegają się granice trzech państw, 
Polski, Litwy i Rosji. Punkt ten został 
specjalnie oznaczony. W miejscu sty-
ku granic znajduje się dwumetrowy 
monolit z różowego granitu, ze złoty-
mi godłami i nazwą w języku trzech 
sąsiadujących państw. Na brukowej 
powierzchni wyznaczono czerwony-
mi liniami kierunki przebiegu granic. 
Punkt styku granic nosi nazwę „Wisz-
tyniec”, nawiązującą do położonego 
na pograniczu litewsko-rosyjskim Je-
ziora Wisztynieckiego.

Do tego niezwykłego miejsca pro-
wadzi krótka ścieżka poznawcza o na-
zwie „Trójstyk granic – biegun zimna”, 
rozpoczynająca się przy drodze nu-
mer 651, od specjalnie w tym celu 
urządzonego parkingu we wsi Bolcie. 
Odwiedzając to miejsce należy pa-

miętać o nieprzechodzeniu na stronę 
rosyjską. Wokół słupa wolno poruszać 
się tylko po terytorium Polski i Litwy. 
Obok trójstyku umieszczono planszę 
z zasadami poruszania się w strefie 
nadgranicznej. Trzeba ją przeczytać. 

Szukając tego miejsca warto dłu-
żej zatrzymać się na obszarze Pusz-
czy Rominckiej, bo jest ona wyjątko-
wa. W celu jej ochrony utworzono Ro-
mincki Park Krajobrazowy i sześć ob-
szarów szczególnej ochrony. Dwa re-
zerwaty, Dziki Kąt i Mechacz Wielki, 
tworzą przyrodę charakterystyczną 
dla tajgi, bogatą w unikatowe rośliny 
i zwierzęta. Bogactwo zwierząt, na 
przestrzeni lat, przyciągało do pusz-
czy wielu myśliwych spośród kró-
lów polskich oraz książąt litewskich 
i pruskich. Szczególnie upamiętnił 
się cesarz pruski Wilhelm II, polują-
cy w puszczy na jelenie, a miejsca, 
w których odstrzelił najbardziej oka-

załe sztuki, oznaczał skałami opisu-
jącymi zdobycz. Charakterystycznych 
oznaczeń pozostało całkiem sporo, 
osiem po stronie polskiej i sześć w ro-
syjskiej części puszczy. Dziś nazywa-
ne są „Głazami Wilhema”.

W puszczy zachowały się rów-
nież inne budowle, tworzące zabytko-
wą część. W miejscowości Rogajny 
pozostał zespół pałacowo-parkowy 
z XIX wieku z klasycystycznym pa-
łacem, zabudowaniami folwarcznymi 
i starym parkiem z cennym drzewo-
stanem. Pałace i ruiny pozostały rów-
nież w Galwieciach, Zawiszynie i Ra-
kówku. Park podworski w Bludziach 
zrewitalizowano w 2014 roku. Znajdu-
je się tu ścieżka dendrologiczna, opi-
sująca 14 gatunków drzew i krzewów. 

Przez najciekawsze miejsca Pusz-
czy Rominckiej prowadzą ścieżki hi-
storyczno-przyrodnicze (jedenaście). 
Jedna z nich poświęcona jest histo-
rii wsi Golubie, której już nie ma. Na 
terenie puszczy wybudowano dwie 
20-metrowe wieże widokowe, z któ-
rych można podziwiać polodowcowe, 
niepowtarzalne krajobrazy.

Źródła:
-	Trójstyk	–	portal	 turystyka.powiat.
suwalski.pl;

-	Głaz	Wilhelma	–	archiwum	WMODR

mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Nie bez znaczenia w zużyciu paszy na 1 kg przyrostu ma 
także masa odsadzeniowa prosiąt i masa ubojowa tuczników. 
Jak podaje Pejsak stwierdzono, że odsadzone w 21 dniu pro-
sięta, które ważyły 3,9 kg, o ok. 8,6 dnia później osiągały ma-
sę ubojową 105 kg niż te, których masa ciała przy odsadzeniu 
wynosiła średnio 5,4 kg. Prawidłowe parametry odchowu pro-
siąt pozwalają na ujawnienie się w pełni ich potencjału gene-
tycznego i pozytywnie wpływają, na jakość surowca rzeźnego. 
Co się tyczy masy ubojowej tuczników to należy pamiętać, aby 
tucz trwał maksymalnie do 105-110 kilogramów, gdyż występu-
je wtedy jeszcze korzystny stosunek odkładania białka w mię-

śniach względem tłuszczu (tab. 3). Warto też mieć cały czas na 
uwadze wyrównanie zwierząt w grupie tak, by maksymalne 
odchylenia między zwierzętami wynosiło do 10 kg w końco-
wych okresach tuczu.

Podsumowując, należy podkreślić duże znaczenie wskaźni-
ków dziennego pobrania paszy (DFI) oraz współczynnika wy-
korzystania paszy (FCR) w kształtowaniu produkcji żywca wie-
przowego w naszym kraju. Z punktu widzenia uwarunkowań 
rynkowych analizowanie poszczególnych wskaźników produk-
cyjnych wydaje się nie tylko dodatkiem stosowanym do porów-
nywania osiąganych wyników produkcyjnych, ale wręcz pod-
stawą prowadzenia produkcji do oceny jej opłacalności. O ich 
istotności świadczy także mnogość czynników, od których są 
one zależne. Należy pamiętać, że każdy z nich jest ze sobą ści-
śle powiązany i trudno rozpatrywać je w sposób całkowicie in-
dywidualny. Ponadto szukając poprawy efektywności produk-
cji powinniśmy mieć na uwadze wszystkie płaszczyzny, po-
cząwszy od potencjału genetycznego zwierzęcia, poprzez ży-
wienie, warunki zoohigieniczne, statut zdrowotny stada, a na 
bilansie ekonomicznym kończąc.

Tabela 3. Wpływ masy ubojowej na wykorzystanie paszy 
(Trzoda Chlewna 1996, Vol. 34)

Cecha
Masa ubojowa, kg

100 115 130

Liczba zwierząt (szt.) 23 23 23

Przyrosty dzienne (g) 660 652 626

Wykorzystanie paszy (kg/kg przyrostu) 3,57 3,78 4,11
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Żywienie bydła mlecznego
Wymagania pokarmowe bydła mlecznego powodują, że dawki paszy muszą zawierać odpowiednią koncentrację 
białka oraz energii. Wg systemu INRA koncentracja energii w dawce dla krowy produkującej 30 kg mleka dziennie 
powinna wynosić 0,95 JPM (jednostki produkcji mleka) oraz 160 g białka w 1 kg suchej masy.

inż. Grzegorz Bałanda
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo

Trawa
czy kukurydza

W Europie, a więc 
i w Polsce, coraz czę-
ściej odchodzi się od 
tradycyjnego żywie-
nia, opartego na sia-

nie, zielonce oraz sianokiszonce z traw 
i roślin motylkowatych, na rzecz żywie-
nia coraz większymi ilościami kiszon-
ki z kukurydzy. Taka sytuacja ma swoje 
uzasadnienie tylko w przypadku niedo-
statecznej ilości użytków zielonych w go-
spodarstwie, gdyż z 1 hektara kukurydzy 
możemy uzyskać dwa razy więcej paszy 
niż z 1 hektara użytku zielonego. Nato-
miast w przypadku dostatecznej ilości 
traw i roślin motylkowatych w gospo-
darstwie stosowanie zbyt dużych dawek 
kukurydzy nie jest uzasadnione ekono-
micznie. 

Kiszonka z kukurydzy zawiera 0,9 
JPM i 80 g białka w 1 kg SM, natomiast 
dobra kiszonka z traw 0,9 JPM i 160 g 
białka ogólnego. W związku z powyż-
szym zbyt wysokie dawki kukurydzy 
zaspokajają potrzeby pokarmowe krowy 
jeśli chodzi o energię, jednak powodują 
powstanie niedoboru wszystkich innych 
składników, głównie białka, które musi 
być uzupełnione drogimi paszami tre-
ściwymi bogatymi w białko, tj. śrutą so-
jową lub rzepakową. Ponadto taki spo-
sób żywienia może prowadzić do wy-
stąpienia u zwierząt w stadzie kwasicy 
podklinicznej. Lepszą strategią żywienia 
wydaje się być oparcie dawki pokarmo-
wej o trawy i rośliny motylkowate, które 
są tanim źródłem białka, i uzupełnienie 
energii przy wykorzystaniu zbóż, które 
są obecnie stosunkowo tanie.

Łąki i pastwiska

Niekwestionowanie najlepszym syste-
mem żywienia bydła jest żywienie pa-
stwiskowe. Głównie dlatego, że jest tanie, 
dzięki czemu obniża koszt produkcji litra 
mleka. Trawa, rośliny motylkowate oraz 

zawarte w runi pastwiskowej zioła to na-
turalne pożywienie bydła, do którego są 
fizjologicznie przystosowane, czego nie 
można powiedzieć w przypadku kukury-
dzy. W warunkach klimatycznych Europy 
środkowowschodniej taki system żywie-
nia możemy zastosować tylko w okresie 
letnim, zazwyczaj jest to czas od począt-
ku maja do końca października. Aby nasz 
użytek zielony, czy to pastwisko, czy łą-
ka kośna, zaspokajał potrzeby pokarmowe 
krowy, musi być odpowiednio pielęgno-
wany, nawożony i powinien odznaczać 
się odpowiednim składem gatunkowym. 

Ruń łąkowa, użytkowana kośnie, po-
winna zawierać około 50% traw wyso-
kich (życica wielokwiatowa, kostrzewa 
łąkowa, tymotka łąkowa, kupkówka po-
spolita), 30% traw średnich i niskich (ży-
cicę trwałą, wiechlinę łąkową i kostrzewę 
czerwoną), 10-20% roślin motylkowatych 
(koniczyna łąkowa, koniczyna szwedzka, 
lucerna) oraz do 10% ziół. W przypadku 
pastwisk proporcje te powinny kształ-
tować się następująco: do 30% traw wy-
sokich, 50% traw średnich i niskich, 10-
20% roślin motylkowatych (głównie ko-
niczyna biała ze względu na swoją od-
porność na przygryzanie i udeptywanie 
przez bydło) oraz do 10% ziół. Zioła pa-
stewne to ważny element runi. Zawierają 
bowiem dużo mikro- i makroelementów 
oraz mają właściwości lecznicze. Do ziół 
wartościowych możemy zaliczyć m. in. 
mniszka lekarskiego, babkę lancetowatą, 
krwawnika pospolitego i szałwię łąkową.

Bardzo ważnym elementem kształ-
tującym wysokość plonu i trwałość po-
szczególnych gatunków w runi jest na-
wożenie. Nie wystarczy sam azot. Zbyt 
wysokie nawożenie azotowe może przy-
czynić się do kumulacji w roślinach du-
żych ilości azotanów, które mogą powo-
dować zatrucia u zwierząt. Wczesną wio-
sną na użytki zielone należy stosować na-
wozy wieloskładnikowe, zawierające fos-
for, potas, magnez, sód, oraz azot. Wyso-
kość nawożenia powinna być zależna od 
zasobności gleby, dlatego zalecane jest ba-
danie gleby co kilka lat pod tym kątem. 

W trakcie okresu wegetacyjnego, po 
każdym pokosie lub wypasie stosujemy 
azot. Dobrym rozwiązaniem jest tu za-
stosowanie azotu w formie amidowej 
(mocznik), która stopniowo przechodząc 
w formę przyswajalną dla roślin, zapew-
nia im składniki pokarmowe na dłuż-
szy czas. Jesienią stosujemy jedynie fos-
for i potas, aby wzmocnić roślinę przed 
zimą i skumulować składniki potrzebne 
do rozpoczęcia kolejnej wegetacji. 

Kiszonki i sianokiszonki

W okresie zimowym, w Polsce, 
w przypadku bydła mlecznego, stosuje 
się głównie system żywienia alkierzowe-
go. Jak wspomniałem wyżej, coraz więk-
szą popularność zyskuje kiszonka z ku-
kurydzy jako podstawa dawki żywienio-
wej. Dzieje się tak ze względu na wyso-
ką wartość energetyczną tej paszy. Jed-
nak z traw i mieszanek traw z motylko-
watymi można uzyskać paszę o podob-
nej, a nawet wyższej, zawartości energii, 
i z niemal dwukrotnie wyższą zawarto-
ścią białka w 1 kg suchej masy. Wszyst-
ko zależy od odpowiedniego składu ga-
tunkowego, agrotechniki, terminu kosze-
nia oraz sposobu zakiszania. 

Rośliny motylkowate, ze względu na 
wysoką zawartość białka i niską zawar-
tość cukru, słabo się zakiszają. Dlatego 
ważne jest aby w mieszance z roślinami 
motylkowatymi był duży udział gatun-
ków traw o wysokiej zawartości cukrów. 
Taką trawą jest życica. Duży udział tej 
trawy w mieszance łąkowej gwarantuje 
dobre zakiszenie, nawet bez konieczno-
ści dodawania środków wspomagających 
zakiszanie. Termin pierwszego pokosu 
traw powinien przypadać na okres po-
czątku kłoszenia, wtedy zawartość wę-
glowodanów jest na poziomie kuku-
rydzy lub nawet wyższa. Drugi pokos 
wykonujemy po 30 dniach od pierw-
szego, kolejny po następnych 35 dniach, 
a czwarty 40 dni od poprzedniego. Tym 
sposobem możemy uzyskać cztery poko-
sy zielonki o wysokiej wartości pokar-
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mowej. Oczywiście w zależności od wa-
runków pogodowych w danym sezonie 
wegetacyjnym ilość pokosów oraz licz-
ba dni pomiędzy nimi może się różnić. 
Niezmienne jest jednak to, że koszenie 
powinno być wykonane w odpowiedniej 
fazie rozwojowej rośliny. Rośliny motyl-
kowate (koniczyna, lucerna) należy kosić 
w okresie pąkowania. Uzyskamy wtedy 
paszę o wysokiej zawartości białka oraz 
dobrej strawności. Podsuszanie tych ro-
ślin należy przeprowadzać bez przetrzą-
sania. Dobrym rozwiązaniem jest kon-
dycjonowanie pokosu. Zabieg ten speł-
nia dwie funkcje: zgniata rośliny nisz-
cząc ściany komórkowe, co przyspiesza 
oddawanie wody oraz rozluźnia pokos, 
przez co zwiększa cyrkulację powietrza 
i przyspiesza schnięcie. Przy optymal-
nych warunkach atmosferycznych (wyso-
ka temperatura, niska wilgotność powie-
trza, wiatr) podsuszanie pokosu do spo-
rządzania sianokiszonki powinno trwać 
od 12 do 24 godzin. 

Kiszonki z całych roślin zbożowych 
lub ich mieszanki z roślinami strączko-
wymi mogą także stanowić istotne uzu-
pełnienie dawek pokarmowych w biał-
ko. Zboża zbierane na zielonkę nawet 
bez dodatku strączkowych, mogą osią-
gać zawartość około 17% białka w su-
chej masie pod warunkiem, że zbierane 

są w fazie kłoszenia roślin. Siew razem 
ze strączkowymi może zwiększyć za-
wartość białka, a przede wszystkim po-
zwala zebrać zielonkę w późniejszej fazie 
i uzyskać znacznie większe plony surow-
ca do zakiszania o zawartości białka po-
wyżej 17% suchej masy. W skład takich 
mieszanek wchodzą zazwyczaj: owies, 
jęczmień, wyka jara, peluszka. Popular-
ne jest też sporządzanie kiszonek z ozi-
mych mieszanek międzyplonowych, któ-
rych głównymi składnikami są żyto, wy-
ka ozima oraz trawy (np. życica). 

Najpopularniejszą obecnie technolo-
gią sporządzania kiszonki i sianokiszon-
ki jest prasowanie pokosu przy użyciu 
prasy rolującej, tak przygotowane bele 

owija się szczelnie folią i pozostawia do 
zakiszenia. Innym, nieco mniej popular-
nym, ale coraz powszechniejszym sposo-
bem jest zakiszanie zielonki na pryzmie, 
podobnie jak robi się to z kukurydzą. 

Aby wspomóc zakiszanie, gdy ma-
my mały udział wysokowęglowodano-
wych traw w mieszance, można dodawać 
preparat wspomagający ten proces. Jest 
to przeważnie kwas mrówkowy, kwas 
masłowy, albo bakterie wytwarzające 
ww. substancje. 

Źródła: 
- www.rolniczeabc.pl 
- www.sowul.pl 
- „Hodowca bydła” nr 1/2020

Piasek w hodowli krów mlecznych – za czy przeciw?
Regularne unowocześnianie technologii produkcji bydlęcej umożliwia poprawę jej efektywności oraz sprzyja utrzyma-
niu wymaganego dobrostanu zwierząt. Osiągnięcie sukcesu w chowie bydła zależy w dużym stopniu od posiadanego 
budynku inwentarskiego. To tam odbywają się najważniejsze czynności związane z ich hodowlą. Właściwy budynek 
inwentarski stanowi ważne ogniwo w zapewnieniu dobrostanu, a tym samym umożliwieniu zwierzętom korzystnych 
warunków bytowania.

inż. Iga Jurczak 
Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Elbląg

Najważniejszą za-
sadą w celu popra-
wienia wydajno-
ści bydła mleczne-
go oraz stworzenia 
zwierzętom kom-
fortowych warun-
ków w pomiesz-
czeniach inwentar-

skich jest doskonalenie technologii pro-
dukcji. Zabieg ten powinien wpływać na 
zmniejszenie nakładów pracy oraz ener-
gii, co prowadzi do zwiększenia docho-
dów gospodarstwa.

W produkcji mleka przejście z sys-
temu stanowiskowego (uwięzione) na 
wolnostanowiskowy (bezuwięziowe) 
w znacznej części obór zalicza się do 
charakterystycznych przykładów do-
skonalenia technologicznego. Swobo-
da przemieszczania się i równocze-
śnie możliwość wyboru miejsca do le-
żenia inspirują potrzebę doskonale-
nia technologii utrzymania krów na 
różnych podłożach legowiskowych. 
Wspomniane doskonalenie tłumaczy 
się ciągłym poszukiwaniem materia-
łów podłoża spełniających rosnące 

wymagania w zakresie komfortu le-
żenia, higieny i nakładów ponoszo-
nych na utrzymanie podłoża we wła-
ściwym stanie.

W Polsce najczęściej stosowane ma-
teriały do wyściełania legowisk to sło-
ma, trociny, wióry a alternatywnymi roz-
wiązaniami są maty, materace gumowe 
i wodne. Możemy podzielić je również na 
organiczne (słoma, wióry, trociny) oraz 
nieorganiczne (piasek, materace). Tym-
czasem w wielu krajach, szczególnie na 
kontynencie północnoamerykańskim co-
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raz bardziej popularne staje się wyko-
rzystanie na stanowiskach legowisko-
wych piasku. Jest on alternatywą dla re-
gionów o ograniczonej dostępności sło-
my zbożowej. Wiele badań wskazuje, iż 
podłoża nieorganiczne (takie jak piasek) 
charakteryzują się mniejszym niż podło-
ża organiczne (np. słoma) udziałem flo-
ry bakteryjnej. Posiadają one kluczowe 
znaczenie w rozprzestrzenianiu się cho-
rób wymienia i w dużym stopniu ogra-
niczają przenoszenie bakterii i innych 
drobnoustrojów między zwierzętami zaj-
mującymi to samo stanowisko w następ-
stwie po sobie. Z wielu obserwacji moż-
na zauważyć, iż krowy mając do wybo-
ru różne typy wyściełania legowisk tj. 
trociny, maty i piasek, z reguły wybie-
rają ostatni z wymienionych materiałów. 
Na legowiskach pokrytych piaskiem za-
obserwowano najmniej uszkodzeń koń-
czyn u krów. Piasek dostosowuje się do 
kształtu zwierząt, co zapewnia im kom-
fort leżenia. Dobrze amortyzuje ciężar, 
gdy krowa kładzie się i wstaje. Do zalet 
stosowania piasku na stanowiskach le-
gowiskowych można zaliczyć możliwość 
ograniczenia przenoszenia bakterii i in-
nych drobnoustrojów między zwierzęta-
mi, które kolejno po sobie zajmują stano-
wiska legowiskowe. 

Największą wadą stosowania tego 
materiału są względy organizacyjne, 
które zmuszają do uzupełniania i wy-
równywania poziomu co 7-10 dni. Pia-
sek może powodować uszkodzenia 
sytemu usuwania odchodów, a także 
pomp stosowanych do udoju. Konieczne 
jest zainstalowanie dodatkowych sepa-

ratorów, ponieważ może stwarzać pro-
blemy z utylizacją. Należy mieć na uwa-
dze, iż zimą mokry piasek zamarza tra-
cąc korzystne właściwości. Mokry pia-
sek łatwo przykleja się do wymienia 
krów oraz stwarza korzystne warun-
ki do rozwoju drobnoustrojów. Piasek 
może przedostawać się do układu po-
karmowego zwierząt, poprzez nieod-
powiednie zabezpieczenie poideł oraz 
paszy. Podczas doju może przedostać 
się z wymienia do mleka powodując 
uszkodzenia dojarek (pompy) oraz osa-
dzać się w zbiorniku na mleko. Piasek 
zmieszany z odchodami bardzo często 
osadza się w systemach odpływu nie-
czystości, rezultatem tego jest zapcha-
nie instalacji. Konieczne jest zatem sys-
tematyczne czyszczenie systemów usu-
wania odchodów i zbiorników do gro-
madzenia nieczystości.

Decydując się na takie podłoże mu-
simy zdać sobie sprawę z tego, że wy-
maga ono specjalnej technologii do apli-
kacji (odpowiednio przystosowane roz-
siewacze), a po zakończonej wymianie 
zagospodarowania wraz z odchodami 
zwierzęcymi. Podczas wymiany pia-
sku na stanowiskach legowiskowych 
krowy powinny być odseparowane od 
danej części pomieszczenia, w której 
pracuje ciągnik wraz z rozsiewaczem. 
Chcąc ułatwić sobie organizację pracy 
powinno się piasek uzupełniać kolejno 
na wszystkich stanowiskach wzdłuż ca-
łej obory. Pierwszym z etapów techno-
logii jest wykorzystanie ręcznych grabi 
do usuwania odchodów ze stanowisk 
legowiskowych na korytarz gnojowy. 

Następnie z korytarza odchody z pia-
skiem przemieszczane są zgarniakiem 
do kanału umieszczonego pod kątem 
prostym w stosunku do głównego cią-
gu korytarza gnojowego. W kanałach 
tworzących wspólny ciąg transporto-
wy znajdują się przenośniki typu ło-
patkowego do przepychania odchodów 
z piaskiem do zbiornika magazynujące-
go. Zbiornik na zanieczyszczony piasek 
z odchodami połączony jest z separato-
rem wydzielającym trzy frakcje: piasek, 
odchody stałe i odchody płynne. Najpo-
ważniejszym problemem przy użytko-
waniu systemu do usuwania i zagospo-
darowania odchodów są ścierne wła-
ściwości piasku – przyczyniają się do 
intensywniejszego zużycia powierzch-
ni roboczych instalacji oraz betonowej 
powierzchni korytarza gnojowego. Pia-
sek może być ponownie wykorzystany 
na stanowiska legowiskowe, w zależ-
ności od typu użytkowanego separato-
ra, do wydzielania frakcji piasku i na-
wozu naturalnego, po dodatkowym eta-
pie oczyszczania. Bardziej zanieczysz-
czony, niemożliwy do ponownego wy-
korzystania podlega utylizacji poza go-
spodarstwem.

Zaprezentowany system utrzymania 
bydła mlecznego jest bardzo korzystny 
dla hodowcy, który tańszym kosztem 
chce poprawić dobrostan swoich zwie-
rząt. Piasek dzięki swoim neutralnym 
właściwościom można wykorzystywać 
wielokrotnie. Należy również pamiętać 
o tym, że piasek oddaje ciepło wytwo-
rzone podczas leżakowania zwierzęcia. 
Struktura porowata piasku jak i jego gra-
dacja sprzyja bytowaniu zwierząt, a pod-
czas przemieszczania się nie naraża je na 
częste kontuzje.

Źródła:
- http://portalwysokichplonow.pl/systemy-
-utrzymania-bydla-mlecznego/ - dostęp 18-
19.05.2020

- https://wiescirolnicze.pl/hodowla/legowiska-
dla-krow-piasek-maty-materace-lozka-
wodne/krowa-bydlo-mleczne/ - dostęp 18-
19.05.2020

- https://www.wrp.pl/systemy-utrzymania-
-bydla/ - dostęp 18-19.05.2020

- https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/
bydlo-i-mleko/stanowiska-dla-krow-w-obo-
rze-wolnostanowiskowej,47245.html – do-
stęp 18-19.05.2020

- https://images.app.goo.gl/a2wkMupJRFgu-
kYDs7 - dostęp 27.05.2020

- https://images.app.goo.gl/Rgvucvh1PBWto-
S1e6 - dostęp 27.05.2020
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Zaczęła się wiosna. Wszędzie zrobiło się zielono, zakwitło pełno wiosennych kwiatów i ziół. Na naszych łąkach aż 
roi się od kolorowych kępek. Nie każdy jednak wie, że te kępki są swoistą apteką. Jeśli nie mamy możliwości szybkie-
go złagodzenia zwierzęcych dolegliwości lekami weterynaryjnymi, możemy w pierwszej kolejności próbować zaradzić 
domowymi sposobami – wykorzystując zioła.

mgr inż. Mirosław Zajączkowski 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Gołdap

Domowa apteczka dla zwierząt

Od dawien dawna zarówno w zwal-
czaniu dolegliwości u ludzi, jak i u zwie-
rząt istnieją domowe sposoby leczenia 
oparte na roślinach zielnych. Co więcej, 
to właśnie z obserwacji behawioru ży-
wieniowego zwierząt i ich intuicji czer-
pano wiedzę nt. przydatności niektó-
rych roślin w ziołolecznictwie. Ich wła-
ściwości znajdują zastosowanie w zwal-
czaniu chorób skóry, wzdęć, dolegliwo-
ściach jelitowych, jamy ustnej i zębów, 
a nawet w łagodzeniu zwierzęcych lę-
ków i strachu.

Jeżeli musimy pomóc naszym zwierzę-
tom przy wzdęciach i problemach jelito-
wych – bardzo pomocne okazują się zio-
łowe dodatki do zadawanej paszy. Zie-
le kminku, które rośnie często na użyt-
kach zielonych, łąkach i pastwiskach, ko-
per ogrodowy i koper włoski – który czę-
sto sadzimy w przydomowych ogródkach 
mają działanie wiatropędne. Dodatek do 
paszy ziela mięty, kwiatu rumianku, ziela 
rozmarynu i macierzanki również ma ko-
rzystny wpływ na stan układu trawien-
nego zarówno młodych, jak i starszych 
zwierząt. Zawsze dobroczynny wpływ 
dla zwierząt będzie miało podawanie od-
warów z wyżej wymienionych ziół.

Infekcje pasożytnicze w uszach likwi-
dować można poprzez wkraplanie róż-
nych olejów (najlepiej ekologicznych), 
m.in. lnianego albo oliwy. Kurację taką 
należy prowadzić przez dłuższy czas, na-
wet 20-30 dni, ale doraźnie można za-
stosować wkrapianie lub wsmarowy-
wanie w ucho, soku z cebuli. Poza tym 
warto też przemywać i potem wysuszyć 
uszy naparem z nagietka lub z kwiatu 
rumianku pospolitego, którego wiosną 

i latem na polach kwitnie dużo. Łagodzi 
on podrażnioną skórę i przynosi ulgę 
zwierzęciu. 

Właściwości przeciwgrzybicze wyka-
zuje spora ilość ziół. Są to: kwiat nagietka, 
tymianek, krwawnik. Stosowane w po-
staci naparów skutecznie chronią nasze 
zwierzęta przed chorobami grzybiczy-
mi. Roślinami, które chronią zwierzęta 
przed pasożytami są czosnek oraz czo-
snek niedźwiedzi. Obie rośliny mają dzia-
łanie odstraszające, szczególnie napary 
i odwary, ale równie dobrze można wyło-
żyć suszone resztki czosnku i łuski z do-
datkiem ziela wrotyczu i piołunu. Wyko-
rzystuje się także wysuszone i sproszko-
wane łodygi czosnku oraz główki nasien-
ne. Często stosuje się nacieranie miejsc 
zajętych pasożytami, olejem lnianym lub 
oliwą. Zasada jest prosta – chodzi o po-
zbawienie szkodników powietrza i ich 
uduszenie. Można również stosować roz-
cieńczony ocet spirytusowy – ale jest to 
kuracja tylko dla starszych zwierząt. 

Chore, rozpalone i podrażnione noz-
drza i nosy należy przemywać ciepły-
mi odwarami lub naparami z nasion ko-
pru włoskiego lub ogrodowego, napa-
rami z kwiatów rumianku pospolitego, 
kwiatów nagietka, chabru, czy czarne-
go bzu. Na pewno pomoże to choremu 
zwierzęciu. Z kolei na chore zatoki należy 
podawać napary z ziela majeranku, mię-
ty i kwiatów dziewanny, a na podrażnio-
ne dziąsła pomaga napar z nagietka, któ-
rym przemywa się chore miejsca. Zaro-
piałe, zaczerwienione oczy można prze-
myć ciepłym naparem z kwiatu rumian-
ku chabru albo bzu czarnego. Poza tym 
naparem lub odwarem z ziela nagietka. 

Nasiona kopru włoskiego w postaci wy-
waru także potrafią pomóc przy różnych 
infekcjach oczu. 

Zioła rosnące na naszych łąkach i pa-
stwiskach mogą służyć do uspokojenia 
zwierząt po przebytym stresie związanym 
ze zmianą właściciela, dołączeniem do no-
wego stada, po przebytych zabiegach we-
terynaryjnych albo nawet do wyciszenia 
zwierzęcia przed kryciem. Podaje się wte-
dy ziele melisy lekarskiej, którą można za-
sadzić w przydomowym ogródku i nie jest 
ona wcale wymagającą rośliną.

Kiedyś zioła z łąk, pastwisk i użyt-
ków zielonych były nieodłącznym ele-
mentem diety zwierząt, podawanym im 
do paszy celowo i świadomie, o czym 
często się dziś zapomina, a nawet moż-
na powiedzieć, że wiedza o ziołolecz-
nictwie zwierząt wśród współczesnych 
hodowców jest niewielka. Spowodowa-
ne jest to tempem życia, skalą produk-
cji oraz w głównej mierze dostępnością 
chemicznych zamienników i leków, które 
działają prawie natychmiast – ale nie za-
wsze zdrowo. Leki jak i zioła mają swo-
je skutki uboczne, ale o przedawkowa-
nie tych drugich jest trudniej. Przy du-
żej skali hodowli faktycznie stosowanie 
ziół jest nieopłacalne, ponieważ zwierzę 
musi być zdrowe „na już”, ale przy ma-
łych stadach warto skłonić się w stronę 
tych tradycyjnych, używanych od stule-
ci metod opartych na ziołolecznictiwie.

Źródła:
- Ożarowski A., 1993 – „Leksykon leków na-
turalnych”

- Senderski M.E.,2004 – „Prawie wszystko 
o ziołach”
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Od początków udo-
mowienia do współ-
czesności króliki są 
utrzymywane dla 
pozyskiwania dosko-
nałego, wartościowe-
go i dietetycznego 
mięsa. Skórki króli-

cze, chociaż bardzo tanie, cechuje stosun-
kowo mała trwałość, co jest przyczyną 
ograniczonego ich wykorzystania w ku-
śnierstwie. Wyhodowano bardzo dużą 
liczbę ras i odmian, wśród których tyl-
ko nieliczne reprezentują futerkowy typ 
użytkowości. Wśród najważniejszych 
ras futerkowych królików wymienia się: 
niebieskie wiedeńskie, białe wiedeńskie, 
francuskie srebrzyste, szynszylowe, sro-
kacze, białe polskie i czarne podpalane.
Króliki wiedeńskie niebieskie i srokacze 
od kilku lat są eksponowane na Targach 
organizowanych przez Warmińsko-Ma-
zurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Olsztynie.

Wyjątkowo piękna struktura okrywy 
włosowej królików tych ras oraz oryginal-
ne warianty umaszczenia powodowały, 
że pozyskiwane z nich skórki znajdowa-
ły nabywców, były przerabiane na czap-
ki, kołnierze oraz liczne dodatki do ubrań. 
Niezależnie od tego wykorzystywano je 
jako surowiec do imitacji cenniejszych ga-
tunków skór futerkowych, jak skórki ry-
si, lampartów, ocelotów, soboli etc. Waż-
ną zaletą skórek królików futerkowych 
jest łatwość ich barwienia (zwłaszcza skó-
rek jednobarwnych, białych) na różne ko-
lory, normalnie niespotykane u zwierząt 
futerkowych, np. różowy, zielony, czerwo-
ny, niebieski, lila itp. Uszlachetnione w ta-
ki sposób stanowią atrakcyjne dodatki do 
konfekcji młodzieżowej. Poważną wadą 
skór króliczych jest ich stosunkowo nie-
wielka trwałość, co powstrzymuje kuśnie-
rzy i przemysł futrzarski od ich szersze-
go wykorzystania. W efekcie małe zainte-
resowanie skórkami sprawia, że hodowla 
królików 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 produkowanych 
na mięso królików brojlerowych. Króli-
ki tego typu użytkowego osiągają masę 
ciała wymaganą przy uboju już w wie-
ku 3 miesięcy, kiedy ich okrywa włoso-
wa nie osiągnęła jeszcze dojrzałości, co 
powoduje, że pozyskana skórka przed-
stawia minimalną wartość technologicz-
ną i handlową. Włosy z takich skór mo-
gą być wykorzystywane do produkcji fil-
cu, co ma miejsce w fabryce kapeluszy 
w Skoczowie.

Wśród wielu ras i odmian królików 
występują także króliki długowłose – an-
gory, wyhodowane w celu pozyskiwania 
w wyniku strzyżenia lub wyczesywa-
nia długiego włosa, który po gręplowa-
niu przeznaczany jest do wyrobu weł-
nianej nitki (przędzy), wykorzystywa-
nej do produkcji ciepłej, wysoko cenionej 
przez użytkowników dzianiny. Ten spo-
sób użytkowania królików nie jest uzna-

wany za typowo futerkowy. W praktyce 
prawdziwe futerkowe znaczenie ma zale-
dwie jedna rasa królików, której hodow-
la w naszym kraju dopiero zaczyna się 
rozpowszechniać. Są to króliki rasy reks, 
zaliczane do ras krótkowłosych. Biorąc 
pod uwagę masę ciała zwierząt dorosłych 
(około 3,5-5 kg) króliki krótkowłose nale-
żą do ras średnich, podobnie jak więk-
szość hodowanych ras królików różnych 
typów użytkowych. Reksy utrzymuje się 
głównie ze względu na dużą atrakcyjność 
oryginalnej okrywy włosowej. Skórka jest 
więc głównym produktem chowu. Króli-
ki futerkowego typu użytkowego cechu-
je zdecydowanie dłuższy cykl produk-
cyjny, niż króliki typu mięsnego. Spowo-
dowane to jest koniecznością osiągnięcia 
przez skórkę pełnej dojrzałości futrzar-
skiej, co następuje dopiero w wieku oko-
ło 8 miesięcy. Poza skórką cenne jest rów-
nież mięso tych królików. Tuszki, stano-
wiące w zasadzie produkt uboczny cho-
wu lub hodowli, odznaczają się smacz-
nym i pełnowartościowym miesem, któ-
re można wykorzystać na własne potrze-
by i na sprzedaż. Ze względu na rozmiary 

Od początków udomowienia do współczesności króliki są utrzymywane dla pozyskiwania doskonałego, wartościowego 
i dietetycznego mięsa. Skórki królicze, chociaż bardzo tanie, cechuje stosunkowo mała trwałość, co jest przyczyną 
ograniczonego ich wykorzystania w kuśnierstwie. Wyhodowano bardzo dużą liczbę ras i odmian, wśród których tylko 
nieliczne reprezentują futerkowy typ użytkowości. Wśród najważniejszych ras futerkowych królików wymienia się: nie-
bieskie wiedeńskie, białe wiedeńskie, francuskie srebrzyste, szynszylowe, srokacze, białe polskie i czarne podpalane.

Kazimierz Perlik 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Króliki futerkowe w gospodarstwie rolnym

Królik szynszylowy
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pozyskiwanej skóry oraz parametry użyt-
kowości mięsnej (masa tuszki i wydajność 
rzeźna), w hodowli królików futerkowych 
dąży się do osiągnięcia przez nie w wie-
ku 8 miesięcy maksymalnej masy ciała. 
Króliki jednak nie mogą być zbyt otłusz-
czone, ponieważ tłuszcz króliczy nie jest 
wykorzystywany do celów konsumpcyj-
nych, a stanowi tylko odpad obniżający 
istotnie wartość rzeźną tuszki. O atrak-
cyjności skórek reksów najlepiej świadczy 
wielkość obrotu nimi na światowej aukcji 
skór Kopenhagen Fur (KF) w Danii, gdzie 
są one sprzedawane w największej licz-
bie, 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, natomiast 
głównymi ich odbiorcami są: Chińczycy, 
Koreańczycy, Włosi i Japończycy. 

Króliki krótkowłose rasy reks po-
wstały w wyniku spontanicznej muta-
cji, jaka wystąpiła u królików o normal-
nym włosie. Po raz pierwszy pojawiły się 
w 1919 r. we Francji. Pierwsze osobniki 
miały okrywę włosową koloru brązowe-

go 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 hodow-
lą królików krótkowłosych. Mają one sta-
tus ferm hodowlanych i rozprowadza-
ją materiał hodowlany. Ponadto pełnią 
ważną rolę w organizacji skupu skór tych 
królików, które sprzedawane są później 
za ich pośrednictwem przez kopenha-
ski dom aukcyjny ,,KF”. Produkcja kró-
lików krótkowłosych rasy reks systema-
tycznie wzrasta. Następstwem tego jest 
coraz większa liczba skór na rynku kra-
jowym i światowym. W obrocie między-
narodowym najwyższą pozycję zajmują 
skóry kastoreksów i reksów szynszylo-
wych, natomiast znacznie rzadsze są skó-
ry innych odmian barwnych (czarne, bia-
łe, srokate). Na podstawie przeprowadzo-
nych szacunków przyjmuje się, że w całej 
podaży 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, głównie z powodu małej liczbo-
wo oferty, trudnej do opłacalnego zago-
spodarowania). 

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 rek-
sów nastawiona jest głównie na chów 
amatorski (hobbystyczny). Należy pod-
kreślić, że ta nienastawiona na czystą ko-
mercję forma hodowli zapewnia zacho-
wanie różnorodności odmian. To wła-
śnie w Czechach, w niewielkich stad-
kach, hoduje się prawie wszystkie od-
miany i wciąż trwają prace nad wytwo-
rzeniem nowych.

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

Źródło:
- Króliki reksy – użytkowanie futerkowe. B. 
Barabasz, J. Bieniek; PWRiL Warszawa 
2008 r.

Castor rex
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Coraz częściej do-
chodzą nas alarmu-
jące sygnały, że zmia-
na klimatu i degrada-
cja środowiska zagra-
żają egzystencji Eu-
ropy i reszty świata. 
Obecne zmiany kli-

matu na ziemi przekształcają świat. Co-
raz częściej dochodzi do ekstremalnych 
zjawisk pogodowych tj. pożarów lasów, 
fal upałów czy powodzi. Naukowcy już 
teraz ostrzegają, że bez pilnych działań za-
radczych temperatura na ziemi może się 
podnieść do 2060 r. o ponad 2°C w porów-
naniu z poziomem przedprzemysłowym, 
a do końca stulecia może być wyższa na-
wet o 5°C. Taki wzrost globalnej tempe-
ratury dotkliwie wpłynie na przyrodę: 
przyniesie nieodwracalne zmiany w wielu 
ekosystemach, a w konsekwencji – zanik 
bioróżnorodności. Wyższe temperatury 
i intensywniejsze zjawiska pogodowe ob-
ciążą gospodarkę UE ogromnymi koszta-
mi i utrudnią krajom produkcję żywności. 

Aby móc stawić czoła temu wyzwa-
niu, Europa potrzebuje nowej strategii. 
Odpowiedzią jest Europejski Zielony Ład 
(EU Green Deal). To pierwsza tak kom-
pleksowa strategia Unii Europejskiej, któ-
ra zawiera plan działań dotyczący ochro-
ny środowiska, przeciwdziałania zmia-
nom klimatycznym i utracie różnorod-
ności biologicznej, przekształcający jed-
nocześnie Unię w nowoczesną, zasobo-
oszczędną i konkurencyjną gospodarkę 
zapewniającą transformację sprawiedli-
wą i sprzyjającą włączeniu społecznemu.

Głównym celem, obok neutralności 
klimatycznej – Europa do 2050 r. aspiru-
je do bycia pierwszym kontynentem neu-
tralnym dla klimatu, jest przede wszyst-
kim ochrona życia ludzkiego oraz zwie-
rząt i roślin, przy jednoczesnym wspar-
ciu transformacji energetycznej na rzecz 
czystej technologii. Plan ambitny, ale 
możliwy do zrealizowania, biorąc pod 

uwagę pełne zaangażowanie wszystkich 
państw członkowskich w jego wykona-
nie we wszystkich sektorach gospodarki 
w szczególności transportu, energii, rol-
nictwa, obiektów budowlanych oraz ta-
kich gałęzi przemysłu jak przemysł sta-
lowy, cementowy, teleinformatyczny, tek-
stylny i chemiczny.

Europejski Zielony Ład
składa się z 10 założeń:

1. Europa bez zanieczyszczeń – zanie-
czyszczenie powietrza, wody oraz roz-
wiązanie problemu zanieczyszczenia 
przemysłowego;

2. Przejście na gospodarkę cyrkulacyjną 
– przyjęcie nowego planu działania na 
rzecz gospodarki o obiegu zamknię-
tym do marca 2020 r.;

3. Program „Farm to Fork” – cele do-
tyczące redukcji chemicznych pesty-
cydów (50% do 2030 r.), nawozów 
i zwiększenie powierzchni upraw or-
ganicznych; 

4. Zielona Wspólna Polityka Rolna – wy-
sokie ambicje środowiskowe i klima-
tyczne w ramach reformy Wspólnej 
Polityki Rolnej;

5. Mechanizm JUST Transition – wspar-
cie finansowe dla regionalnych pla-
nów transformacji energetycznej;

6. Finansowanie transformacji – fundu-
sze na zielone innowacje i inwestycje 
publiczne;

7. Czysta, przystępna cenowo i bezpieczna 
energia – ocena ambicji państw człon-
kowskich ujętych w ramach krajowych 
planów w zakresie energii i klimatu;

8. Osiągnięcie neutralności klimatycznej 
- propozycja pierwszej ustawy klima-
tycznej zapisującej cel neutralności kli-
matycznej do 2050 r.;

9. Zrównoważony transport – przyjęcie 
strategii na rzecz zrównoważonej i in-
teligentnej mobilności, a także prze-
gląd dyrektywy w sprawie infrastruk-
tury paliw alternatywnych i rozporzą-
dzenia TEN-T;

10. Ochrona europejskiego kapitału natu-
ralnego – propozycja strategii UE na 
rzecz różnorodności biologicznej do 
2030 r .

Europejski Zielony Ład wymaga 
podejścia całościowego, czyli udziału 
wszystkich działań i polityk UE w re-
alizacji jego ambitnych celów. W związ-
ku z tym Komisja zapowiada inicjaty-
wy w szeregu ściśle powiązanych ze so-
bą dziedzin, np. w polityce klimatycznej, 
środowiskowej, energetycznej, transpor-
towej, przemysłowej, rolnej oraz w dzie-
dzinie zrównoważonego finansowania. 
Oto niektóre inicjatywy:
n projekt prawa klimatycznego, przekła-

dającego neutralność klimatyczną na 
przepisy;

n strategia na rzecz bioróżnorodności do 
2030 r.;

n nowy plan działania dotyczący gospo-
darki o obiegu zamkniętym;

n strategia przemysłowa;
n strategia na rzecz inteligentnej integra-

cji sektorowej;
n strategia na rzecz inteligentnej i zrów-

noważonej mobilności;
n strategia „od pola do stołu”.

Komisja Europejska 20 maja 2020 r. 
przyjęła dwie strategie będące kluczowy-
mi komponentami Europejskiego Zielo-
nego Ładu:
n strategię na rzecz bioróżnorodności, 

mającą przywrócić ważną rolę przy-
rody w naszym życiu, oraz 

n strategię „od pola do stołu” na rzecz 
sprawiedliwego, zdrowego i przyja-
znego środowisku systemu żywno-
ściowego. Obie strategie wzajemnie 
się uzupełniają, łącząc przyrodę, rolni-
ków, firmy i konsumentów we wspól-
nym wysiłku na rzecz zrównoważonej 
konkurencyjności w przyszłości. 

Strategie te proponują ambitne dzia-
łania i zobowiązania UE mające na celu 
powstrzymanie utraty bioróżnorodności 

Europejski Zielony Ład jest naszą nową strategią na rzecz wzrostu – wzrostu, którego korzyści są większe niż koszty. 
Europejski Zielony Ład pokazuje, jak zmienić nasz styl życia i pracy, sposób produkcji i konsumpcji, tak abyśmy żyli zdro-
wiej, a nasze przedsiębiorstwa były innowacyjne. (…) Bardzo nam zależy na powodzeniu tej strategii dla dobra naszej pla-
nety i życia, jakie ona podtrzymuje – aby ocalić dziedzictwo naturalne Europy, różnorodność biologiczną, nasze lasy i morza. 

Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej
mgr inż. Urszula Anculewicz 

Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Europejski Zielony Ład
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w Europie i na świecie oraz przekształ-
cenie systemów żywnościowych tak, aby 
stanowiły światowy wzorzec pod wzglę-
dem zrównoważonej konkurencyjności, 
ochrony zdrowia ludzi i planety oraz za-
pewnienia źródeł utrzymania wszystkim 
podmiotom w łańcuchu wartości żyw-
ności. W obu strategiach na pierwszym 
miejscu stawia się obywatela, zobowiązu-
jąc się przy tym do zwiększenia ochrony 
obszarów lądowych i morskich, odbudo-
wy zdegradowanych ekosystemów i za-
pewnienie UE pozycji międzynarodowe-
go lidera zarówno w dziedzinie ochrony 
bioróżnorodności, jak i budowania zrów-
noważonego łańcucha żywnościowego.

Strategia na rzecz bioróżnorodności 

koncentruje się na głównych przyczy-
nach utraty bioróżnorodności, takich jak 
niezrównoważone użytkowanie gruntów 
i morza, nadmierna eksploatacja zasobów 
naturalnych, zanieczyszczenie środowi-
ska i inwazyjne gatunki obce. W strate-
gii proponuje się m.in.: 
n ustanowienie wiążących celów w za-

kresie odtworzenia zdegradowanych 
ekosystemów i rzek, 

n poprawy stanu siedlisk i gatunków 
chronionych w UE, 

n powrotu owadów zapylających na 
grunty rolne, 

n ograniczenia zanieczyszczeń, 
n ekologizacji miast, 
n wspierania rolnictwa ekologicznego i in-

nych praktyk rolniczych sprzyjających 
różnorodności biologicznej, a także 

n poprawienia stanu zdrowia lasów eu-
ropejskich. 

W ramach strategii przedstawiono 
konkretne działania służące wprowa-
dzeniu europejskiej bioróżnorodności na 
ścieżkę odbudowy do 2030 r., w tym:
n przekształcenie co najmniej 30 proc. eu-

ropejskich obszarów i mórz w skutecz-
nie zarządzane obszary chronione, oraz 

n przywrócenie różnorodnych elemen-
tów krajobrazu na przynajmniej 10 
proc. powierzchni użytków rolnych. 

Planowane działania w wyżej wskaza-
nych zakresach mają przynieść korzyści 
gospodarcze lokalnym społecznościom 
i przyczynić się do powstania trwałych 
miejsc pracy i wzrostu gospodarcze-
go. Na rzecz bioróżnorodności przezna-
czonych zostanie 20 mld euro rocznie – 
z różnych źródeł, w tym funduszy unij-
nych, krajowych i prywatnych. 

Strategia „od pola do stołu”

umożliwi przejście na zrównoważony 
system żywnościowy w UE, który zapew-
ni bezpieczeństwo żywnościowe oraz do-
stęp do zdrowego żywienia pozyskiwa-
nego na zdrowej planecie. Strategia przy-
czyni się do zmniejszenia śladu środowi-
skowego i klimatycznego wytwarzane-
go przez system żywnościowy UE oraz 
wzmocnienia jego odporności, a także do 
ochrony zdrowia obywateli i zapewnienia 
źródeł utrzymania podmiotom gospodar-
czym. W strategii określono konkretne ce-
le dotyczące przekształcenia unijnego sys-
temu żywnościowego, w tym:
n zmniejszenie stosowania pestycydów 

i ryzyka z tym związanego o 50 proc.,
n zmniejszenie stosowania nawozów 

o co najmniej 20 proc., 
n zmniejszenie o 50 proc. sprzedaży 

środków przeciwdrobnoustrojowych 
stosowanych u zwierząt gospodar-
skich i w akwakulturze, oraz 

n zwiększenie udziału upraw ekologicz-
nych w całkowitej powierzchni użyt-
ków rolnych do 25 proc, 

n ulepszone etykietowanie, lepiej za-
spokajające potrzeby konsumentów 
w zakresie informacji na temat zdro-
wej i zrównoważonej żywności.

Europejscy rolnicy, rybacy i producen-
ci akwakultury odgrywają kluczową rolę 
w przechodzeniu na bardziej sprawiedli-
wy i zrównoważony system żywnościo-
wy. Dlatego otrzymają oni wsparcie w ra-
mach wspólnej polityki rolnej i wspólnej 
polityki rybołówstwa za pośrednictwem 
nowych źródeł finansowania i ekopro-
gramów w celu stosowania zrównowa-
żonych praktyk. Zrównoważony rozwój 
jako znak rozpoznawczy Europy otworzy 
nowe możliwości biznesowe i przyczyni 
się do dywersyfikacji źródeł dochodów 
europejskich rolników i rybaków. 

Należy wspomnieć, że obie strategie 
mają również istotne elementy między-
narodowe. Strategia na rzecz bioróżnorod-
ności potwierdza determinację UE, by dać 
przykład w walce ze światowym kryzy-
sem w dziedzinie bioróżnorodności. Celem 
strategii „od pola do stołu” jest promowa-
nie globalnego przejścia na zrównoważo-
ne systemy żywnościowe, w ścisłej współ-
pracy z partnerami międzynarodowymi.

Realizacja celów przedstawionych 
w Europejskim Zielonym Ładzie bę-
dzie wymagała znacznych inwestycji. 

Szacuje się, że aby osiągnąć cele wy-
znaczone obecnie w zakresie klimatu 
i energii na okres do 2030 r., koniecz-
ne będą dodatkowe inwestycje w kwo-
cie 260 mld euro rocznie, czyli około 1,5 
proc. PKB z 2018 r. Finansowanie zielo-
nej transformacji będzie wymagało mo-
bilizacji zarówno sektora publicznego, 
jak i prywatnego. Jednak nie wszystkie 
regiony i państwa członkowskie startu-
ją z tej samej pozycji. W pierwszej kolej-
ności strumień wsparcia popłynie w te 
regiony, których gospodarka opiera się 
w dużym stopniu na działalności po-
wodującej wysokie emisje dwutlenku 
węgla. Pomoc ukierunkowana zostanie 
na obywateli, którzy najsilniej odczują 
skutki transformacji poprzez zapewnie-
nie programów pozwalających na zdo-
bywanie nowych kwalifikacji zawodo-
wych i tworzenie miejsc pracy w no-
wych sektorach gospodarki.

Z punktu widzenia rolnika, kluczo-
we znaczenie odegra odpowiedni mon-
taż budżetu finasowania Wspólnej Poli-
tyki Rolnej na okres 2021-2027. Z komuni-
katu opublikowanego przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po nieformalnej 
radzie ministrów rolnictwa UE, która od-
była się 8 czerwca 2020 r. wynika, że pro-
pozycje KE z 27 maja br. dotyczące zwięk-
szenia budżetu WPR idą w dobrym kie-
runku. Dla polskiego rolnictwa oznaczają 
znaczący wzrost środków w stosunku do 
propozycji z 2018 r. Niemniej jednak na-
kładanie zwiększonych wymagań wobec 
środowiska i klimatu powodować będzie 
wzrost kosztów dla rolnictwa a Wspólna 
Polityka Rolna w obecnym kształcie nie 
jest w stanie sfinansować tych dodatko-
wych kosztów i wymaga dalszego wspar-
cia. Szczególnie gdy, jak podkreślił Mi-
nister Ardanowski, aby sprostać stawia-
nym w nowych strategiach wmogom po-
trzebne będą nowe technologie zarówno 
w zakresie ochrony roślin, nowe pestycy-
dy, środki biobójcze, również nowe podej-
ście do zdrowia zwierząt.

Źródła:
- https://ec.europa.eu/info/strategy 
- https://eur-lex.europa.eu
- https://www.consilium.europa.eu/pl policies/
climate-change/

- https://www.gov.pl/web/rolnictwo
- https://sozosfera.pl/prawo
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Ważna część bazy pożytkowej pszczół
– rośliny miododajne dziko rosnące
Ochrona środowiska naturalnego, ostatnio coraz ważniejsza, zmierza do zachowania różnorodności biologicznej po-
przez zachowanie i ochronę gatunków roślin i zwierząt, żyjących w środowisku naturalnym. Dzikich pszczół w Polsce 
prawie już nie ma, bo wszechobecna warroza i inne choroby pszczół uniemożliwiają ich istnienie bez leczenia i do-
datkowej ochrony ze strony pszczelarza.

mgr inż. Jerzy Bancewicz 
Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Pszczoły utrzymy-
wane w pasiekach, 
chociaż nadal po-
zostają gatunkiem 
dzikim, są ciągle se-
lekcjonowane na ła-
godność i małą roj-
liwość. Skutek tych 

zabiegów jest różny, ale prace trwają. Ob-
szarem działania, w którym jest jeszcze 
wiele do zrobienia są działania ochron-
ne w stosunku do naturalnych siedlisk 
i występującej na nich roślinności. Znacz-
na część tej roślinności, to cenne rośliny 
miododajne.

Rośliny miododajne, dziko rosnące 
według najnowszej publikacji dr Mie-
czysława Lipińskiego: Pożytki pszczele 
– zapylanie i miododajność roślin moż-
na pogrupować według biocenoz – to jest 
zespołów stanowiących wspólnoty życio-
we roślin i zwierząt, związanych ze so-
bą wzajemnymi zależnościami i wzajem-
nym oddziaływaniem. Wspomniany au-
tor wśród biocenoz z dziką roślinnością 
miododajną wymienia następujące:
n lasy i zarośla,
n łąki i pastwiska,
n torfowiska i moczary,

n nieużytki, pasy przydrożne i przycha-
cia (otoczenie siedlisk),

n chwasty pól uprawnych i ogrodów.

Współczesne nam lasy są stosunkowo 
ubogie co do składu gatunkowego two-
rzących je zbiorowisk roślinnych. Nekta-
rujące gatunki drzew leśnych nie tworzą, 
tak jak dawniej większych, jednogatun-
kowych drzewostanów, lecz w drzewo-
stanach występują w domieszce. Najczę-
ściej spotyka się: 
n wierzby,
n klony zwyczajne,
n jawory,
n lipy,
n jarzębinę.

Głównymi roślinami pożytkowymi 
w lesie są miododajne krzewy rosną-
ce w podszyciu i niektóre rośliny wcho-
dzące w skład runa leśnego. Lasy mniej 
zwarte, prześwietlone są najbardziej war-
tościowe dla pszczół. Drzewostany zwar-
te i cieniste, pod których okapem nie mo-
gą rosnąć ani krzewy, ani runo leśne, są 
zwykle tylko źródłem spadzi.

Specyficzny zespół roślinności ma-
ją lasy łęgowe, występujące w miejscach 

wilgotnych, nad jeziorami i w dolinach 
rzek. W drzewostanie tych lasów domi-
nują olsze (olchy) i szczególnie cenne dla 
pszczół wierzby, które w sprzyjających 
warunkach mogą dać wiosną pożytek 
towarowy. Z miododajnych roślin ziel-
nych w miejscach nasłonecznionych lub 
niezbyt zacienionych rosną: lepiężnik ró-
żowy, barszcz zwyczajny, gajowiec żółty, 
nawłoć kanadyjska i nawłoć późna.

W Polsce rośnie około 30 gatunków 
wierzb, które krzyżując się między sobą 
dają wiele odmian trudnych do odróżnie-
nia. Wysokie drzewa tworzy tylko wierz-
ba iwa, wierzba krucha i wierzba biała 
oraz ich mieszańce. Pozostałe wierzby to 
krzewy różnych rozmiarów. Wszystkie 
gatunki wierzby są owadopylne i dwu-
pienne. Wierzby są bardzo cennymi wio-
sennymi roślinami miododajnymi i pył-
kodajnymi, zapewniają rodzinom pszcze-
lim, tak konieczny o tej porze roku, poży-
tek rozwojowy. Co najważniejsze – okres 
kwitnienia różnych gatunków wierzb jest 
bardzo długi, bo trwa 6-8 tygodni.

Drugą grupą roślin wczesnopożytko-
wych, bardzo ważną dla pszczół są klo-
ny. Kwitnąc kolejno zapewniają pszczo-
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łom pożytek od drugiej połowy kwiet-
nia do końca maja, a więc do kwitnienia 
rzepaku ozimego. Nektarowanie klo-
nów jest dość obfite (do 100 kg miodu 
z 1 ha zwartego drzewostanu), ale w na-
szym województwie rzadko o tej porze 
roku mamy stabilną pogodę, sprzyjają-
cą dalszym lotom pszczół na pożytek. 
W dobrą pogodę odpowiednio przy-
gotowane pszczoły (silny pień i mała, 
ocieplona nadstawka) mogą zgroma-
dzić niewielkie ilości miodu towarowe-
go z klonów.

Gatunki klonów, rosnące w naszych 
okolicach:
n klon pospolity,
n klon polny,
n klon jawor,
n klon tatarski,
n klon Ginnala,
n klon jesionolistny.

Jednymi z najważniejszych roślin po-
żytkowych podszycia leśnego są maliny. 
Malina właściwa jest krzewem z dwu-
letnimi pędami. Rośnie dziko w lasach, 
zaroślach i na porębach, jest również 
powszechnie uprawiana w ogrodach. 
Kwiaty maliny bardzo obficie nektarują: 
stwierdzono doświadczalnie, że w cią-
gu minuty pszczoła odwiedza zaledwie 
3-5 kwiatów maliny, u innych zaś ro-
ślin zdąży w tym czasie odwiedzić 20-
30 kwiatów. Kwitnienie maliny rozpoczy-
na się w końcu maja i trwa około 3 tygo-
dni. Obfitość kwitnienia malin jest róż-
na i w związku z tym wydajność miodo-
wa malin w latach urodzaju wynosi ok. 
120 kg/ha, a w lata niepomyślne zaled-
wie do 40 kg/ha. Miód z malin jest jed-
nym z najlepszych miodów odmiano-
wych; po skrystalizowaniu jest prawie 
śnieżnobiały.

Oprócz maliny duże skupienia w le-
sie tworzy jeżyna. Intensywnie kwitnie 
przemiennie, podobnie jak malina, ale 
wydajność miodowa jeżyny jest znacznie 
niższa i wynosi 15-25 kg/ha. Do najlep-
szych roślin miododajnych należy też po-
wszechnie znana borówka czarna – czar-
na jagoda. Krzewinka ta kwitnie w maju. 
Chłody i przymrozki niszczą kwiaty i nie 
sprzyjają obfitemu nektarowaniu borów-
ki czarnej. W sprzyjających warunkach 
z borówki czarnej można uzyskać do 100 
kg miodu z hektara jagodnika.

Lipy są powszechnie znanymi drze-
wami miododajnymi. W sprzyjających 
warunkach pogodowych lipy w naszej 
okolicy są źródłem jednego z głównych 
pożytków, w przypadku stacjonarnej go-
spodarki pasiecznej często ostatniego to-
warowego. Znanych jest około 30 gatun-
ków lip; wszystkie rosną w umiarko-
wanej strefie półkuli północnej. W Pol-
sce w stanie dzikim występują dwa ga-
tunki lipy: drobnolistna i szerokolistna. 
Miód lipowy nektarowy w stanie płyn-
nym (miód patoka) jest klarowny (prze-
źroczysty), o słabym zabarwieniu zielo-
nawożółtym. Po skrystalizowaniu (miód 
krupiec) staje się jasnożółty i odznacza 
się dość silnym, przyjemnym aromatem. 
Miód lipowy cieszy się niezmiennie du-
żym zainteresowaniem konsumentów. 
Uznawany jest jako środek na przezię-
bienia i osłabienie organizmu. Lipy na-
leżą też do drzew, na których często po-
jawia się spadź. Lipy drobnolistne, to 
drzewa dorastające do 35 m wysokości, 
szczególnie wysokie, gdy rosną w zwar-
tym drzewostanie. Kwiatostan lipy skła-
da się z 5-10, niekiedy 20 kwiatów, ze-
branych w baldachogrono. Lipa drobno-
listna występuje jako domieszka w la-

sach na całym niżu i w niższych tere-
nach górskich, na glebach żyznych i wil-
gotnych, lecz niepodmokłych. Stanowi 
też znaczną część zadrzewień śródpol-
nych i alei przydrożnych. W uprawie 
udaje się również na piaskach o niezbyt 
niskim poziomie wody gruntowej. Jest 
to gatunek długowieczny: średni okres 
życia drzewa trwa 300 lat. Od wieków 
lipa, szczególnie drobnolistna uchodzi 
za drzewo wybitnie miododajne, ale 
w związku z tym, że ma nektarniki od-
kryte, jest wrażliwa na złe warunki at-
mosferyczne. Chłody, susze i silne wia-
try bardzo ograniczają, a nawet przery-
wają nektarowanie. Wydajność miodo-
wa lipy drobnolistnej w latach obfitego 
kwitnienia wynosi ponad 200 kg/ha, na-
tomiast średnio co drugi rok bywa sporo 
niższa z powodu mniej obfitego kwitnie-
nia. Lipa drobnolistna zakwita w dru-
giej połowie czerwca i kwitnie około 12 
dni. Niektóre jej odmiany lub formy za-
kwitają o kilka dni wcześniej lub póź-
niej, a wśród nich zdarzają się takie, któ-
re odznaczają się bardzo obfitym kwit-
nieniem. Szczególnie te formy lipy drob-
nolistnej powinny być uprawiane i roz-
sadzane w terenie. 

Wymienione wyżej, najbardziej wy-
dajne miododajne rośliny naszych lasów 
i zarośli, to zaledwie reprezentacja mno-
gości gatunków roślin, jakie tam rosną. 
Wszystkie są cenne i wszystkie zasługu-
ją na ochronę.

Źródła:
- Kołtowski Z. (2006) – Wielki Atlas Roślin 
Miododajnych; PW. Rzeczpospolita, War-
szawa.

- Lipiński M. (2010) – Pożytki pszczele; 
PWRiL, Warszawa.
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Spis rolny zgodnie z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 2020 (Dz.U. 2019, poz. 28) zostanie 
przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Obecnie 
trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu.

mgr inż. Marek Morze 
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego

Powszechny spis rolny 2020 r.

Powszechny spis rolny zostanie prze-
prowadzany wyłącznie w wersji elek-
tronicznej, tj. z wykorzystaniem opro-
gramowania dedykowanego do prze-
prowadzenia spisu. Formularz elektro-
niczny będzie prowadził respondenta, 
rachmistrza odpowiednimi „ścieżkami”, 
wyliczał sumy i różnice, automatycznie 
przenosił dane liczbowe oraz umożliwiał 
kontrolę logiczno-rachunkową i zakreso-
wą zapisów.

Dane zbierane od respondenta zostaną 
ujęte w 11 działach: 
I. Użytkowanie gruntów,
II. Powierzchnia zasiewów i inna,
III. Zwierzęta gospodarskie,
IV. Nawożenie,
V. Ochrona roślin,
VI. Budynki gospodarskie,
VII. Maszyny i urządzenia rolnicze, 
VIII. Działalność gospodarcza,
IX. Struktura dochodów,
X. Aktywność ekonomiczna,
XI. Chów i hodowla ryb.

Dniem referencyjnym spisu jest 1 czerw-
ca 2020 r. Należy jednak zaznaczyć, że 
część danych, ze względu na ich specyfi-
kę, dotyczy okresu ostatnich 12 miesięcy, 
kończącego się w dniu referencyjnym ba-
dania, tj. od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerw-
ca 2020 r. włącznie. W dziale Aktywność 
ekonomiczna, w części dotyczącej aktyw-
ności bieżącej, okresem referencyjnym jest 
dodatkowo tydzień kończący się w dniu 
referencyjnym badania, tj. od 26 maja do 
1 czerwca 2020 r.

|Informacje dotyczące okresu
od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. 
włącznie

– Użytkowanie gruntów –
Pozyskana zostanie informacja o po-

wierzchni użytków rolnych w dobrej kul-
turze rolnej, które mogły być nawadniane 
przy istniejących zasobach wody i z wyko-
rzystaniem posiadanych przez gospodar-
stwo urządzeń nawadniających (z wyłą-
czeniem ogrodów przydomowych i upraw 
pod osłonami).

– Powierzchnia zasiewów i inna –
Powierzchnia uprawy międzyplonów 

(poplonów) jarych lub ozimych wysiewa-
nych z przeznaczeniem na paszę dla zwie-
rząt lub na przyoranie jako zielony nawóz. 
Międzyplony są uprawiane na powierzch-
niach po zbiorze plonu głównego, czyli ro-
ślin wykazanych już w powierzchni zasie-
wów i gruntów ugorowanych.

Pozyskana zostanie również informa-
cja o największej powierzchni zajmowa-
nej, w okresie ostatnich 12 miesięcy, pod 
uprawę grzybów jadalnych.

– Nawożenie –
Badaniem zostanie objęte zużycie na-

wozów mineralnych (azotowych, fosfo-
rowych, potasowych lub wieloskładniko-
wych) w masie towarowej nazw handlo-
wych nawozów – rozwijana Lista nawozów:
n pod uprawy w szklarniach, tunelach 

foliowych wysokich (minimum 1,5 m 
w szczycie) oraz inspektach;

n pod uprawy w gruncie (na odkrytym 
polu lub pod niskim przykryciem);

n na łąki trwałe;
n na pastwiska trwałe;
n w sadach i w innych uprawach trwałych;
n pod kwiaty i rośliny ozdobne;
n pod zioła lub przyprawy;
n pod poplony.

Pozyskana zostanie również informa-
cja o zużyciu nawozów wapniowych bez 
magnezu lub wapniowo-magnezowych 
w masie towarowej – rozwijana Lista na-
wozów oraz powierzchni użytków rol-
nych, na której je zastosowano.

Pozyskane zostaną dane o ilości zu-
żytych nawozów naturalnych tj. oborni-
ka, pomiotu ptasiego, gnojówki, gnojowi-
cy i stosownie powierzchni użytków rol-
nych na której je zastosowano. W uzupeł-
nieniu zostanie ustalony bilans nawozów 
naturalnych, tj. wykorzystanie do nawo-
żenia nawozów wyprodukowanych w go-
spodarstwie, wywóz do innego gospodar-
stwa lub biogazowni, przywóz do gospo-
darstwa w celu nawożenia. Jeżeli w go-
spodarstwie wykorzystano do nawoże-
nia nawozy naturalne, to pojawi się py-
tanie dotyczące metod ich stosowania, tj.: 

n rozrzutowo z przyoraniem w ciągu 4 
godzin;

n rozrzutowo z przyoraniem po 4 godzi-
nach (do 24 godzin po aplikacji);

n rozrzutowo bez przyorania;
n pasmowo wężami wleczonymi – przy 

użyciu zespołu giętkich przewodów, 
których końcówki leżą swobodnie na 
powierzchni gleby;

n pasmowo przy wykorzystaniu rozle-
waczy z redlicami lub płozami – przy 
użyciu zespołu sztywnych przewodów 
zakończonych metalowymi redlicami 
lub płozami umożliwiającymi rozle-
wanie nawozu bezpośrednio pod po-
wierzchnię; 

n doglebowo przez dozowanie płytkie 
– przy użyciu aplikatorów talerzo-
wych lub tarczowych, do wprowadza-
nia płynnych nawozów naturalnych 
w szczeliny płytkie, zwykle o głębo-
kości ok. 5 cm (nie więcej niż 10 cm);

n doglebowo przez dozowanie głębokie – 
przy użyciu aplikatorów na bazie kul-
tywatorów lub bron talerzowych do 
wprowadzania płynnych nawozów na-
turalnych w szczeliny głębokie, zwykle 
o głębokości do 30 cm.
W gospodarstwach przechowujących 

nawozy naturalne zostanie opisany spo-
sób i czas ich przechowywania: 
n na pryzmach z płytą obornikową (za-

bezpieczoną w taki sposób, aby wycie-
ki nie przedostawały się do gruntu);

n na pryzmach bez płyty obornikowej;
n na pryzmach kompostowych, w któ-

rych do napowietrzania i rozdrabnia-
nia materiału wykorzystuje się areato-
ry (przerzucarki pryzm);

n pod podłogą rusztową;
n na głębokiej ściółce;
n w zbiorniku odkrytym;
n w zbiorniku z przepuszczalnym przy-

kryciem;
n w zbiorniku z nieprzepuszczalnym 

przykryciem;
n w innych obiektach, np. workowych 

zbiornikach elastycznych.
Zbadane w spisie zostanie również 

zużycie do nawożenia odpadów przemy-
słu spożywczego, osadów ściekowych lub 
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produktów pofermentacyjnych (płynnych 
lub stałych pozostałości powstających 
w trakcie produkcji biogazu rolniczego).

– Ochrona roślin –
Zebrane zostaną dane o liczbie wy-

konanych w badanym okresie zabiegów 
środkami ochrony roślin na:
n zboża,
n warzywa, 
n sady i inne uprawy trwałe,
n pozostałą powierzchnię użytków rol-

nych w dobrej kulturze,
n powierzchnię magazynową.

Należy wykazać łączną liczbę zastoso-
wanych zabiegów, tj. uwzględnić zabiegi 
powtarzane w tym samym celu, ale w róż-
nych terminach.

Zostaną ustalone źródła wsparcia w po-
dejmowaniu decyzji w zakresie ochrony 
roślin, tj.:
n korzystanie z personalnego doradztwa 

rolniczego prowadzonego przez Ośrod-
ki Doradztwa Rolniczego, Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa, instytuty, podmioty doradztwa 
prywatnego;

n korzystanie z systemów wskazujących 
optymalny termin wykonania zabie-
gów ochrony roślin, np. NegFrey – sys-
tem wspomagania decyzji w zwalcza-
niu zarazy ziemniaka;

n uwzględnianie progów szkodliwości 
ekonomicznej chorób i szkodników, 
pozwalających ograniczyć stosowanie 
chemicznych środków ochrony do nie-
zbędnego minimum i w ten sposób 
chronić zdrowie ludzi, zwierząt oraz 
środowisko naturalne; 

n prowadzenie monitoringu organizmów 
szkodliwych;

n inne źródła doradztwa.
Pozyskane zostaną uzupełniające infor-

macje o liczbie wykorzystywanych w ba-
danym okresie niestandardowych urzą-
dzeń do zabiegów ochrony roślin (innych 
niż opryskiwacze polowe i sadownicze):
n zaprawiarek do nasion, również urzą-

dzeń do odkażania termicznego;
n opryskiwaczy ręcznych lub plecakowych;
n opryskiwaczy taczkowych; 
n specjalnych instalacji lub urządzeń do 

wykonywania oprysków w szklarniach 
lub tunelach foliowych;

n innego sprzętu specjalistycznego, np. 
wytwornic aerozoli (zamgławiaczy), 
urządzeń do stosowania preparatów 
granulowanych, najczęściej przezna-
czonych do zwalczania szkodników 
bytujących w glebie, urządzeń do stoso-
wania zatrutych przynęt wykorzysty-

wanych w zwalczaniu gryzoni na po-
lach uprawnych, urządzeń do fumiga-
cji (do zwalczania szkodników za po-
mocą substancji chemicznych w formie 
dymu, pary lub gazu), mazaczy ręcz-
nych i taczkowych (urządzeń wyposa-
żonych w zbiornik herbicydu, z które-
go preparat spływa na specjalny, nasią-
kliwy knot nanoszący cienką warstwę 
preparatu układowego na rośliny, któ-
ry jest przez nie wchłaniany).
Poddana zostanie samoocenie znajo-

mość zasad integrowanej ochrony roślin 
przez użytkownika.

– Maszyny i urządzenia rolnicze –
Ustalone zostanie, czy gospodarstwo ko-

rzystało, w okresie ostatnich 12 miesięcy, do-
datkowo lub wyłącznie z maszyn lub urzą-
dzeń należących do innych gospodarstw 
lub z usług rolniczych świadczonych przez 
specjalistyczne firmy, spółdzielnie rolnicze.

– Działalność gospodarcza –
Zebrane zostaną informacje o:

n samozaopatrzeniu żywnościowym, tj. 
udziale wartości zużytych przez gospo-
darstwo domowe użytkownika w for-
mie żywności nieprzetworzonej i prze-
tworzonej produktów rolnych wytwo-
rzonych w gospodarstwie w wartości 
końcowej produkcji rolniczej;

n prowadzeniu w badanym okresie 
sprzedaży własnych produktów rol-
nych i zwierząt gospodarskich, w tym 
bezpośredniej sprzedaży konsumen-
tom końcowym, tzn. na targowiskach, 
we własnych sklepach, w ramach 
sprzedaży międzysąsiedzkiej; 

n procentowym udziale przychodów ze 
sprzedaży wyrobów i usług z działalno-
ści gospodarczej innej niż rolnicza bez-
pośrednio związanej z gospodarstwem 
rolnym w wartości ogólnej sprzedaży 
produkcji gospodarstwa rolnego. 

– Struktura dochodów –
Pozyskana zostanie informacja o pro-

centowym udziale poszczególnych źródeł 
dochodów w łącznych dochodach gospo-
darstwa domowego z użytkownikiem go-
spodarstwa rolnego, tj. z: 
n tytułu prowadzenia działalności rolni-

czej (należy uwzględnić także dotacje 
związane z produkcją rolniczą);

n tytułu prowadzenia pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej (również dopłaty 
z tytułu zalesiania gruntów rolnych);

n pracy najemnej;
n tytułu emerytur i rent (również docho-

dy z rent strukturalnych);

n innych niezarobkowych źródeł poza eme-
ryturą i rentą, tj. z tytułu pobierania za-
siłku z pomocy społecznej, zasiłku wy-
chowawczego, świadczenia wychowaw-
czego z programu Rodzina 500 plus, ali-
mentów, stypendium, pomocy zagranicz-
nej, dochodów z dzierżawy ziemi, a tak-
że z lokat kapitałowych oraz wygranych 
w grach liczbowych i loteryjnych.

– Aktywność ekonomiczna –
Badanie w zakresie aktywności ekono-

micznej dotyczy wszystkich osób w wieku 
15 lat i więcej, tzn. urodzonych 1 czerw-
ca 2005 r. i wcześniej. Ma na celu uzyska-
nie informacji o osobach pracujących przy 
produkcji rolniczej w spisywanym gospo-
darstwie rolnym oraz ponoszonych przez 
nie nakładach pracy.

W gospodarstwach indywidualnych 
zbierane będą dane o nakładach pracy 
użytkownika gospodarstwa i członków je-
go rodziny, poniesionych w okresie ostat-
nich 12 miesięcy (aktywność stała), w tym 
o pracy wykonywanej w tygodniu od 26 
maja do 1 czerwca 2020 r. (aktywność bieżą-
ca) oraz o nakładach pracy osób spoza ro-
dziny użytkownika – tylko aktywność sta-
ła. W przypadku gospodarstw rolnych osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nie-
mających osobowości prawnej, zbierane bę-
dą dane o wkładzie pracy osób tam zatrud-
nionych lub pracujących na innych zasa-
dach, np. uczniowie, praktykanci, członko-
wie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, 
zakonnicy – tylko aktywność stała.

Dodatkowo zostanie zebrana informa-
cja o wkładzie pracy w działalność inną 
niż rolnicza bezpośrednio związaną z go-
spodarstwem rolnym.

Do osoby kierującej gospodarstwem 
rolnym (pełnoletniej osoby fizycznej, upo-
ważnionej przez właściciela/użytkownika go-
spodarstwa rolnego do podejmowania decyzji 
bezpośrednio związanych z procesami produk-
cyjnymi, nadzorowania ich lub wykonywania), 
skierowany zostanie dodatkowy zakres 
pytań dotyczący m. in.:
n poziomu wykształcenia ogólnego i rol-

niczego;
n uczestnictwa w kursach doszkalających 

związanych z problematyką rolniczą;
n roku, w którym rozpoczęła kierowanie 

spisywanym gospodarstwem;
n czy dla kierowanego gospodarstwa rol-

nego został sporządzony na piśmie do-
kument Indywidualny plan bezpieczeństwa 
w gospodarstwie, zawierający informacje 
o zidentyfikowanych zagrożeniach dla 
bezpieczeństwa i zdrowia oraz zasady 
służące ich zapobieganiu.
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Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
w małych gospodarstwach
Znaczący wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych ma rozwój pozarolniczej aktywności na obszarach 
wiejskich. W związku z tym istnieje oczywista potrzeba uaktywnienia niewykorzystanych możliwości oraz potencjału, które 
tkwią w lokalnych środowiskach. Dlatego należy rozpowszechniać podejmowanie i rozwój alternatywnych źródeł dochodów 
w gospodarstwach rolnych.

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

Małe gospodarstwa w województwie
warmińsko-mazurskim

Według Powszechnego Spisu Rolnego 
w 2010 roku w województwie warmiń-
sko-mazurskim, pod względem liczebno-
ści, największą grupę w strukturze gospo-
darstw rolnych stanowiły gospodarstwa 

o powierzchni do 1 ha UR (31,8%). Gospodarstwa o powierzch-
ni od 1 do 15 hektarów użytków rolnych stanowiły 43,2% ogól-
nej liczby gospodarstw i zajmowały 16,7% powierzchni użyt-
ków rolnych w województwie warmińsko-mazurskim.

Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej ma często psy-
chologiczne aspekty. Aby otworzyć własne przedsięwzięcie nie-
zbędne jest przekonanie, że mamy wszystko, co jest potrzeb-
ne, aby przezwyciężyć każdą przeszkodę i osiągnąć każdy cel, 
który sobie postawimy.

Do grona prawdziwych przedsiębiorców należą osoby pra-
cowite, wytrwałe i uparte w realizacji własnych planów biz-
nesowych. W przypadku takich osób trudności ich nie zraża-
ją ani nie powodują frustracji, tylko są przyczyną do wzmo-
żonego działania. Solidny fundament biznesu jest budowany 
systematycznie, bez gonienia za krótkookresowymi korzyścia-
mi. Wzorcowy przedsiębiorca jest gotowy do podejmowania 
ryzyka nie będąc przy tym hazardzistą – zawsze kalkuje, co 
mu się opłaca, a co jest nieopłacalne.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to złożony 
proces, jednakże warto mieć dodatkowy dochód, spoza go-
spodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne przy małej skali go-
spodarowania oparte jest w dużej mierze na dotacjach nieza-
leżnych od gospodarza.

Wyróżniamy siedem „sekretów” sukcesu przedsiębiorcy:

n klarowność (trzeba wiedzieć kim się jest i czego się chce),
n kompetencje (należy pasjonować się rodzajem wybranej dzia-

łalności),
n ograniczenia (trzeba posiadać zdolność do identyfikowania 

ograniczeń – wewnętrznych, w sobie oraz zewnętrznych),
n kreatywność (umiejętność koncentracji na rozwiązaniu pro-

blemu, a nie na problemie),
n koncentracja (przedsiębiorca powinien umieć doprowadzać 

sprawy do końca oraz nie zrażać się początkowymi proble-
mami),

n odwaga (osoba zakładająca działalność powinna być goto-
wa do rozpoczęcia realizacji własnych celów, bez gwarancji 
sukcesu),

n nieustające działanie (przedsiębiorca powinien zawsze pró-
bować czegoś nowego i podejmować kolejne próby, nawet 
jeśli coś się nie uda).

Webinarium „Innowacyjne działalności pozarolnicze, 
w tym produkcja i przetwórstwo surowców zielarskich

– alternatywa dla małych gospodarstw rolnych”

W związku z zainteresowaniem rolników prowadzących 
małe gospodarstwa rolne, założeniem działalności pozarol-
niczej, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie organizuje 15 września br. seminarium 
internetowe. W czasie webinarium wykładowcy specjalizujący 
się w przedsiębiorczości oraz doktor biologii, przedstawią za-
gadnienia dotyczące m.in.: uruchomienia działalności w ma-
łym gospodarstwie oraz innowacyjnych działalności pozarol-
niczych (w tym praktyki zielarskiej).

Więcej informacji na temat seminarium internetowego już 
wkrótce na stronie www.wmodr.pl.

Źródła: 
- Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie warmiń-
sko-mazurskim, Powszechny Spis Rolny 2010, Urząd Statystyczny 
w Olsztynie, Olsztyn 2012

- Działalność pozarolnicza w gospodarstwach rolnych na obszarach 
wiejskich województwa świętokrzyskiego, Ewa Pałka, Nr 3/2008, 
Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, s. 43-52; Komisja 
Technicznej Infrastruktury Wsi

- Przedsiębiorczość na wsi uruchamianie i prowadzenie pozarol-
niczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Poznań 
2010, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w Poznaniu

Struktura gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków
rolnych w województwie warmińsko-mazurskim
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Podmiot wsparcia

W ramach działania PROW 2014-2020 
„Inwestycje odtwarzające potencjał pro-
dukcji rolnej” pomoc przyznaje się rol-
nikowi będącemu osobą fizyczną, osobą 
prawną lub wspólnikiem spółki cywilnej 
albo osobowa spółka w rozumieniu Ko-

deksu spółek handlowych. Producent rolny winien być posia-
daczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub 
nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie 
działów specjalnych produkcji rolnej, w którym w roku skła-
dania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedza-
jącym rok składania wniosku o przyznanie pomocy wystąpiły 
szkody, spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń lo-
sowych, klęsk żywiołowych, wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 
2-6 i 8-11a ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich. Ponadto, o pomoc w ramach 
analizowanego działania mogą wnioskować rolnicy, którym 
powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, za-
bicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania afry-
kańskiego pomoru świń (ASF).

Przedmiot wsparcia

Szkody oszacowane przez komisję powołaną przez wo-
jewodę właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia 
powinny: 
n wynosić co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej 

w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających okres, w któ-
rym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięciolet-
nim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z po-
minięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospo-
darstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich 
lub rybach, oraz 

n dotyczyć trwałego składnika gospodarstwa, którego odtwo-
rzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres 
kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie można otrzy-
mać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych 
w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk 

żywiołowych. Pomoc może być przyznana również na od-
tworzenie plantacji wieloletnich czy sadów lub stada pod-
stawowego.

Natomiast, w przypadku wstąpienia ASF, o pomoc mogą 
ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii na-
kazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok 
świń w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świ-
nie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% 
świń będących w posiadaniu rolnika. Ponadto, w siedzibie sta-
da, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 kwietnia 
2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w której 
przebywały świnie objęte ww. decyzją, po jej wykonaniu rol-
nik nie może utrzymywać świń, których dotyczyła ta decyzja. 
Wsparcie w tym przypadku może dotyczyć inwestycji, zgod-
nych z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, określonych 
w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, innych niż związane z produkcją trzody chlewnej.

Wysokość pomocy

Omawiane wsparcie ma na celu umożliwienie przywróce-
nia poszkodowanym rolnikom utraconej zdolności produkcyj-
nej przez odtworzenie składnika gospodarstwa rolnego, który 
uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu. Cechą charakterystyczną, 
w odróżnieniu od pozostałych mechanizmów wsparcia, jest 
fakt, że jego uruchomienie następuje na skutek zajścia określo-
nego zdarzenia, którego skutkiem jest powstanie szkody. Po-
moc przybiera formę refundacji do 80% kosztów kwalifikowa-
nych. Wysokość limitu przyznanego w ramach tego działania 
w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 300 tys. 
zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Jeżeli rol-
nik nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw, 
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia szkody 
w składniku gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga po-
niesienia kosztów dotyczących odtwarzania plantacji chmielu, 
sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących 
efektywnie dłużej niż 5 lat, kwotę pomocy na odtworzenie te-
go składnika gospodarstwa pomniejsza się o 50%.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
W terminie 7 maja – 31 sierpnia 2020 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami 
żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie 
pomocy. Wsparcie takie może być związane z odtworzeniem zniszczonych składników gospodarstwa, bądź z odtwo-
rzeniem potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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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 potencjału 
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycz-
nych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

7.05 – 31.08.2020 r.
2021 r. – nabór ciągły

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

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

listopad 2021 r.

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

4. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych 
gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF 31.03 – 30.06.2020

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

21.02 – 20.07.2020 r.,
lipiec, paźdz., styczeń 2020 r.

6. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” – obszar d 31.03 – 30.06.2020

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

3.06 – 1.08.2020 r.
luty 2021 r.

8. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 19.06 – 17.08. 2020 r.
maj 2021 r. ***, paźdz. 2021 r.***

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

19.03 – 17.06.2020 r.

10.
Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych 
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ ope-
racji „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 28.02 – 28.03.2020 r.

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

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

27.02 – 27.03.2020 r.

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

16.

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

wrzesień 2020 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

17. Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

luty 2020 r.
listopad 2020 r.

18. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” do 14.07.2020 r.
październik 2020 r.

19. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” do 16 lipca 2020 r.

20. Działanie „Współpraca”
13.01 – 12.03.2020 r.
29.06 – 24.07.2020 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

15.03 – 15.06.2020 r.
15.03 – 15.05 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”

3.07 – 11.09.2020 r.
maj/czerwiec 2021 r. **

październik/listopad 2021 r.**

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

1.06 – 31.07.2020 r. **
1.06 – 31.07.2021 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 po-

przedniego 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 odby-
wać ze środków okresu programowania 2021-2027.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Publikacje dostępne u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego
oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.

Krótkie łańcuchy dostaw żywności to istotny element wspólnej polityki rolnej realizo-
wanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Produkcja żywności na małą skalę 
jest ważną częścią „Planu dla wsi” realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, odgrywającą znaczącą rolę w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich oraz po-
szukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwie rolnym. W ostatnich latach 
obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na produkty prosto od rolnika.

Sytuacja ta umożliwia rozwój sektora żywności lokalnej opartej na rodzinnych gospodar-
stwach rolnych, co z kolei przekłada się na wiele korzyści gospodarczych, środowiskowych 
oraz społecznych. Małe gospodarstwa rolne przyczyniają się do zrównoważonego rozwo-
ju społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska na obszarach wiejskich oraz uczestni-
czą w krótkich łańcuchach dostaw żywności. Rozszerzenie funkcji gospodarstw rolnych 
o przetwórstwo może być przedłużeniem żywotności obszarów wiejskich w obliczu zmie-
niających się warunków prowadzonej produkcji oraz wahań koniunkturalnych. Prócz funk-
cjonujących, do tej pory form produkcji i sprzedaży żywności w ramach sprzedaży bezpo-
średniej, dostaw bezpośrednich, działalności marginalnej, lokalnej i organicznej (MLO), 
wprowadzono rozwiązania w zakresie działalności rolniczy handel detaliczny (RHD).

Rolniczy handel detaliczny (RHD) to jedna z form handlu detalicznego, dla której w świe-
tle polskiego prawodawstwa przyjęto odrębne uregulowanie nadzoru organów urzędowej 
kontroli żywności oraz zastosowano preferencje podatkowe. Regulacje prawne w zakre-
sie działalności rolniczego handlu detalicznego zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 
2017 r., a następnie zmienione z dniem 1 stycznia 2019 r. W ramach tej działalności moż-
liwe jest zbywanie surowców (produktów produkcji pierwotnej) jak i żywności przetworzo-
nej otrzymanej w sposób inny niż przemysłowy (przetwory owocowo-warzywne, przetwo-
ry zbożowe, produkty mleczne, produkty mięsne, produkty złożone, gotowe posiłki mię-
sne i niemięsne).
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

q Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie ustawy o kołach 
gospodyń wiejskich. Dz.U. z 2020 r., poz. 932. Ustawa we-
szła w życie z dniem 27 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

q z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach 
działania „Tworzenie grup producentów i organizacji pro-
ducentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 799. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 20 maja 2020 r. 

q z dnia 8 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności 
bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 834. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
1 czerwca 2020 r. 

q z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu skła-
dania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub 
płatności niezwiązanej do tytoniu w 2020 r. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 835. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 maja 
2020 r. 

q z dnia 8 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty 
oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie 
dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc 
w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych 
rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 839. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 13 maja 2020 r. 

q z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia po-
stępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowi-
sko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennic-
twa i jego zastępcy. Dz.U. z 2020 r., poz. 844. Rozporządze-
nie weszło w życie z dniem 27 maja 2020 r. 

q z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochro-
ną środowiska. Dz.U. z 2020 r., poz. 868. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 16 maja 2020 r. 

q z dnia 27 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie terminów składania wniosków o dokonanie oceny po-
lowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub 
gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegóło-
wych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materia-
łu siewnego tych roślin. Dz.U. z 2020 r., poz. 975. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 17 czerwca 2020 r. 

q z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wyma-
gań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli 
pracy podmiotów dokonujących tej oceny. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 978. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycz-
nia 2021 r. 

q z dnia 25 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości mate-
riału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego ro-
ślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, 
a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnoże-
niowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych 
i ozdobnych oraz sadzonek winorośli. Dz.U. z 2020 r., poz. 
980. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 czerwca 
2020 r. 

q z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów 
rolno-spożywczych. Dz.U. z 2020 r., poz. 987. Rozporządze-
nie weszło w życie z dniem 1 lipca 2020 r. 

q z dnia 27 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla 
których przeprowadza się badania WGO. Dz.U. z 2020 r., 
poz.1000. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 
2020 r. 

q z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej nie-
zgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyj-
nej w zależności od liczby punktów przypisanych stwier-
dzonym niezgodnościom. Dz.U. z 2020 r., poz. 1007. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 22 czerwca 2020 r. 

q z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości jednostkowej 
stawki opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azo-
tem dla poszczególnej działki rolnej oraz terminu i sposo-
bu uiszczania tej opłaty. Dz.U. z 2020 r., poz. 1012. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 9 czerwca 2020 r.

q Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. 
w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odna-
wialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązu-
jących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 798. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
19 maja 2020 r. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatro-
wych. Dz.U. z 2020 r., poz. 981. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o nawozach i nawożeniu. Dz.U. z 2020 r., poz. 796.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o odpadach. Dz.U. z 2020 r., poz. 797. 

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne 
przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz 
wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowa-
nej produkcji roślin. Dz.U. z 2020 r., poz. 810.
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Zagroda wiejska zwana inaczej działką siedliskową, jest to teren wydzielony z obszarów użytków rolnych, lecz z nimi 
funkcjonalnie związany. Przeznaczony jest on na cele budowlane gospodarstwa oraz na przyległe podwórze, wybiegi, 
warzywnik, sad i jagodnik przydomowy. Zagroda powinna być estetyczna, ale przede wszystkim funkcjonalna i dostoso-
wana do potrzeb rolnika, a przede wszystkim powinna spełniać potrzeby wszystkich domowników.

mgr inż. Kazimierz Grzywaczewski 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława

Estetyzacja wiejskiej zagrody 

Zagroda wiejska powinna składać się 
z kilku części. Pierwszą częścią znajdują-
cą się najbliżej domu – zazwyczaj stanowi 
ją ogród reprezentacyjno-ozdobny. Dru-
gą część powinien stanowić ogród wypo-
czynkowy, w którym znajdzie się miejsce 
na altanę, grill lub miejsce zabaw dla ma-
łych dzieci. Trzecia część jest typowo go-

spodarcza – ponieważ jest już ona zagospodarowana i ściśle 
wiąże się z istniejącą zabudową i komunikacją. Ostatnią czę-
ścią zagrody wiejskiej, użytkową naszej zagrody stanowi za-
plecze gospodarcze, a mianowicie ogród warzywny, jagodni-
ki, tunele foliowe czy sady. Mamy więc strefę mieszkalno-wy-
poczynkową, produkcyjną (roślinną i zwierzęcą), magazyno-
wą (pasze, płody rolne, nawozy, środki ochrony roślin) oraz 
warsztatowo-garażową. Każda strefa powinna być na obszarze 
zagrody wyraźnie wyodrębniona. Budynki powinny być tak 
zlokalizowane, aby mogły zapewnić dobrą organizację pracy, 
mieszkania i wypoczynku. Magazyny powinny być połączone 
dogodnymi, krótkimi trasami. Budynki inwentarskie najlepiej 
powinny być zlokalizowane po stronie zawietrznej w stosun-
ku do budynków mieszkalnych i magazynowych, aby zapach 
nie nawiewał w ich kierunku. Budynki inwentarskie powinny 
być położone od strony pastwisk i dogodnie połączone z ma-
gazynami paszowymi i wybiegami. Ciągi paszowe i gnojowe 
powinny być jak najkrótsze i najprostsze i nie powinny się ze 
sobą krzyżować. Podwórze i drogi powinny być utwardzone, 
a wody opadowe odprowadzone. Zagroda powinna być ogro-
dzona, a część mieszkalno-wypoczynkowa oddzielona od czę-
ści produkcyjnej i magazynowej.

Całe otoczenie powinno być dopasowane do naszego stylu 
życia i potrzeb. Tam musi być to, co lubimy. Oczekiwania do-
mowników są różne. I to właśnie ich potrzeby, tradycje i upodo-

bania powinny być odzwierciedlone w rozwiązaniach funkcjo-
nalnych i zabudowie siedliska. Gospodyni pragnie mieć pięk-
ny ogród reprezentacyjno-ozdobny, który byłby wizytówką ca-
łej posesji a gospodarz potrzebuje przestrzeni, aby móc swo-
bodnie poruszać się po podwórzu, a dzieci pragną wolności 
i miejsca do zabawy. 

W ogrodzie reprezentacyjno-ozdobnym powinny znaleźć 
się rabaty z krzewów i bylin. Dobrze było by stworzyć w ogro-
dzie 4 pory roku. Wiosną niech zakwitnie żółta forsycja, różo-
wy migdałek i cała masa tulipanów, krokusów. Latem oko bę-
dą cieszyły tawuły, hortensje, jesienią astry, rozchodniki. A zi-
mą ogniki z czerwonymi koralikami, iglaki, czy zimozielone 
pnącze! Pamiętajmy również, aby w naszym ogrodzie zago-
ściły rośliny podkreślające charakter naszego, czyli wiejskie-
go ogrodu. Jeśli mamy dość miejsca pokuśmy się o szum wo-
dy tryskającej z fontanny. 

Ogród wypoczynkowy to przede wszystkim miejsce do 
swobodnego wypoczynku. Postarajmy się o stworzenie w nim 
odpowiedniej atmosfery. Wszystko zależy od nas! Wybudujmy 
altanę z kamiennym kominkiem, miejsce na grill lub ognisko.

W części gospodarczej powinniśmy zachować zdrowy rozsą-
dek i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinniśmy wy-
znaczyć miejsce na maszyny i sprzęt rolniczy (parking zapla-
nujmy z dala od miejsc zabaw dzieci), zabezpieczmy go przed 
wścibskimi i dociekliwymi milusińskimi. Nie powinniśmy też 
zapomnieć o miejscu składowania odpadów, tych organicznych 
(kompostownik) jak i nieorganicznych.

Część użytkowa będzie zapleczem gospodarczym dla na-
szego gospodarstwa domowego, czyli ogródek owocowo-wa-
rzywny. Może tam znaleźć mała szklarenka lub tunel foliowy. 
Całe gospodarstwo powinno być estetycznie i harmonijnie po-
wiązane z otaczającym krajobrazem. W skład estetycznego za-
gospodarowania zagrody wiejskiej wchodzą następujące ele-
menty: ogrodzenie, zadrzewienie osłonowe, zadrzewienie de-
koracyjnie, sad oraz warzywnik. Ogrodzenie spełnia rolę za-
bezpieczającą przed wstępem niepożądanych osób i zwierząt. 
Zatem ogrodzenie stanowi element architektoniczny, wpływa-
jący w zasadniczy sposób na estetykę zagrody. Toteż dobór 
ogrodzenia pod względem wysokości, koloru i materiału po-
winien być dopasowany do ogrodzeń sąsiednich i otaczające-
go krajobrazu. Do budowy ogrodzeń powinny być stosowa-
ne materiały trwałe, odporne na wpływy atmosferyczne. Za-
liczamy do nich: ogrodzenia murowane z siatki na słupkach 
lub w ramkach na cokole. W krajobrazie wiejskim najbardziej 
naturalnie wyglądają ogrodzenia drewniane. Należy dążyć do 
rozwiązań oszczędnych, a zarazem efektownych. Nieodłącz-
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ną częścią ogrodzenia jest brama i furtka, które powinny być 
ściśle związane zarówno pod względem wysokości jak i ar-
chitektury, nie muszą być one koniecznie wykonane z tego 
samego materiału co ogrodzenie, ale jest pożądane, aby były 
one lekkie i mocne. Bramy i furtki powinny otwierać się do 
wewnątrz nieruchomości i powinny być wyposażone w urzą-
dzenie sygnalizacyjne (dzwonek) dostępne od zewnątrz. Ele-
mentem ułatwiającym życie listonoszom są instalowane przy 
furtce skrzynki na listy.

Najładniejszym wykończeniem ogrodzenia zagrody jest zie-
leń ozdobna i osłonowa. Zaliczamy do niej żywopłoty. Mogą 
być one prowadzone w różnych formach: strzyżone, rosnące, 
niskie, wysokie, liściaste, iglaste albo mieszane liściasto-igla-
ste. Żywopłoty to nie tylko ważny element dekoracyjny, ale też 
osłona od wścibskich sąsiadów, izolacja od kurzu, hałasu i za-
nieczyszczeń. Przy doborze krzewów do żywopłotu powinno 
się rozpatrywać zarówno ich walory estetyczne jak i wyma-
gania glebowo-klimatyczne. Krzewy i drzewa żywopłotowe 
sadzi się jesienią lub wczesną wiosną jednorzędowo lub dwu-
rzędowo, przyjmując 5 krzewów na 1 metr bieżący rzędu. Po 
upływie 1 roku, przy żywopłocie ciętym, strzyże się krzewy 
na wysokości 10 cm nad ziemią. Starsze krzewy należy ciąć 
od 30-40 cm nad ziemią w zależności od rozkrzewienia. Ży-
wopłoty iglaste tnie się zwykle po 3-5 latach od posadzenia. 
Krzewy rosnące w formie zwartej w połączeniu z drzewami 
tworzą zieleń osłonową. Zapobiegają przed rozprzestrzenia-
niem się pożarów, chronią przed silnymi wiatrami i zamie-
ciami śnieżnymi. Pasy zieleni chronią przed przykrymi zapa-

chami i pyłami nawiewanymi z dróg i pól. Zadrzewienie dróg 
i podwórzy gospodarskich w upalne dni lata daje cień tak bar-
dzo pożądany dla ludzi i zwierząt. Drzewa wysokie należy 
sadzić w odległości 5-7 metrów od budynku lub ogrodzenia, 
a krzewy w odległości 1,5 metra. W okresie letnim znaczna 
część życia codziennego w zagrodzie odbywa się w najbliż-
szym otoczeniu domu mieszkalnego. W związku z tym w je-
go pobliżu powinien być gustownie i praktycznie zaprojekto-
wany ogród rekreacyjno-wypoczynkowy. Jak zorganizować 
miejsce wypoczynku, aby było zaciszne i dobrze wkompono-
wane w pozostałą część działki? Jeśli jest ono zlokalizowane 
od strony ulicy wiejskiej, bądź przy granicy sąsiedniej dział-
ki to wydaje się słuszne wprowadzenie osłony z roślin ozdob-
nych. Doskonale nadają się do tego niskie żywopłoty lub krze-
wy sadzone w niewielkiej odległości od 1,5 do 2 metrów. Naj-
korzystniej jeśli ich terminy kwitnienia są różne, a więc wio-
sną – forsycja, tawuła drobnolistna i migdałek, w ciągu lata 
– lilaki, niskie jaśminowce i pigwowce, późnym latem – hor-
tensja i ogniki. Podstawową częścią ogrodu jest trawnik – zie-
lony dywan koszony przynajmniej raz na tydzień, ogrodowe 
meble w postaci stoliczka z krzesłami oraz ławeczka umiesz-
czona w cieniu. Nie należy zapominać o oczku wodnym, skal-
niaku, rabacie bylinowej oraz pergoli. 

Przykładem estetyki zagrody wiejskiej może być gospodar-
stwo agroturystyczne „Bobrowa chata”, usytuowana bezpo-
średnio nad brzegiem jeziora Iławskiego w maleńkiej warmiń-
skiej wiosce o nazwie Dół. Położona wśród dziewiczej przyro-
dy, otoczona ogrodem z niezliczoną ilością kwiatów. Swą este-
tyką” cieszy” oko nie tylko okolicznych mieszkańców wsi, ale 
również turystów przyjeżdżających na wypoczynek. Głównymi 
elementami estetycznymi gospodarstwa są: pomost nad brze-
giem jeziora, altana ogrodowa dająca przyjemny cień w upal-
ne dni, zagospodarowane miejsce na ognisko z kuchnią polo-
wą, kawiarenka ogrodowa oraz ekologiczny ogródek warzyw-
ny i ziołowy oraz owoce z rosnących na terenie ogrodu drzew 
i krzewów owocowych.

Zagroda wiejska jest dziełem indywidualnym, dlatego jej za-
budowa, kształt, różne rozwiązania architektoniczne i estetycz-
ne zależą tylko od naszej wyobraźni.

Źródła:
- WODR Poznań-Ewa Tuliszka
- www.bobrowa.com.pl
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Na co dzień możemy otaczać się ziołami 
na różne sposoby. Poczynając od obsa-
dzenia nimi rabat kwiatowych, urozma-
icając nimi grządki w warzywniku, koń-
cząc na domowych aranżacjach kwiato-
wo-ziołowych umieszczonych w deko-
racyjnych naczyniach.

Specjalnie wydzielona przestrzeń pod uprawę ziół w na-
szym otoczeniu, niemal w każdym przypadku stanie się uro-
kliwym miejscem sprzyjającym relaksowi i odpoczynkowi. Jest 
jednak kilka zasad, o których powinniśmy pamiętać. Przed 
rozpoczęciem pracy nad założeniem ogrodu ziołowego każ-
dy z nas powinien zadać sobie jedno pytanie — Jak wiele cza-
su jestem w stanie poświęcić na jego utrzymanie i pielęgnację? 
Często bowiem bywa tak, że początkowa przyjemność łatwo 
zamienia się w ciężką i wyczerpującą pracę. Z tego względu, 
jeżeli jesteśmy nowicjuszami, to zacznijmy od małego kawał-
ka ziemi lub kilku dużych pojemników z niewielką ilością po-
sadzonych w nich roślin. Gdy po dłuższym czasie nasz zapał 
i chęć do dalszej uprawy ziół nie ostygnie, wówczas jest to do-
bry znak, że stopniowo możemy zacząć powiększać naszą ko-
lekcję ziół, powoli wzbogacając jej zawartość.

Wybieramy miejsce

Idealne miejsce pod uprawę ziół cechuje kilka elementów: spo-
kój, odpowiednie nasłonecznienie oraz bezpieczne otoczenie. To 
ostatnie, nie tylko będzie sprzyjać ziołom, ale również naszemu 
samopoczuciu i odpoczynkowi w tym miejscu. Idealne będzie 
zatem miejsce, gdzie 75 proc. powierzchni uprawy ziół podda-
ne będzie pełnemu nasłonecznieniu przez dłuższą część dnia.

Projektujemy ogród ziołowy

Po wybraniu odpowiedniego miejsca warto zastanowić się 
nad jego formą (kształtem). Czy ma to być bardziej ogród for-
malny, gdzie geometryczne wzory będą wytyczać zarys na-
sadzeń, czy może zarys powinien być bardziej nieregularny, 
a tym samym swobodny i naturalistyczny. Wskaźnikiem mo-
że być tu np. kształt i architektura domu mieszkalnego lub 
mocne akcenty w jego otoczeniu. Ogrody ziołowe o regular-
nych kształtach opierają się na geometrycznych wzorach, gdzie 
grządki i ścieżki wytyczają granice nasadzeń. Daje to poczu-
cie ładu i porządku, a także łatwego dostępu do grządek i ich 
zawartości. W założeniach nieformalnych, kolory i gatunki 
mieszają się ze sobą. Nasadzenia ziół wzbogacone są o kwia-
ty i warzywa. Niech nie zmyli nas jednak pozorny nieład, któ-
ry będzie tam panował. Tego typu rabata ziołowa wymaga 
rozsądnego rozplanowania nasadzeń, tak aby rośliny ze sobą 
nie konkurowały, a uzupełniały się nawzajem i zdrowo rosły.

Ścieżki

Rozmieszczenie ciągów komunikacyjnych w naszym ogro-
dzie, jest zawsze jedną z najistotniejszych rzeczy przy jego pro-
jektowaniu. Ścieżki określają przestrzeń użytkową, zapewniając 
łatwy i swobodny dostęp do naszych upraw. Poprzez zastoso-
wanie odpowiedniej nawierzchni i kształtu potrafią urozma-
icić ogród poprzez swoją barwę, czy fakturę (patrz zdjęcie nr 1). 
Jeżeli nie zaplanowaliśmy dodatkowych kamieni do przecho-
dzenia pomiędzy nasadzeniami, to grządki nie powinny być 
szersze niż 1,2-1,5 m. Unikajmy również stosowania prostych 
ścieżek. Skłaniają one bowiem do pośpiechu, podczas gdy po-
byt w naszym ogrodzie ziołowym powinien być jak najdłuższy.

Plan nasadzeń

Mając wytyczone linie graniczne ogrodu ziołowego, warto 
zastanowić się, w którym miejscu posadzić poszczególne zio-
ła. Powinniśmy zawsze pamiętać o wymaganiach każdej z ro-
ślin oraz o ich docelowym miejscu uprawy i wykorzystaniu. 
Warto zaprojektować rośliny przyprawowe blisko drzwi ku-
chennych, pachnące pod oknami domu, dalej rośliny barwier-
skie, bądź te o działaniu leczniczym. Umiejętne zestawienie ze 
sobą poszczególnych gatunków roślin, np. sadząc obok siebie 
zioła o kontrastujących ze sobą barwach kwiatów lub stosując 
rośliny o ciekawych fakturach, kształtach czy wielkościach li-
ści sprawi, że nasz ogród ziołowy będzie ciekawszy. Nie należy 
sadzić roślin zbyt gęsto, ponieważ docelowo nie będą one mia-
ły wystarczająco dużo miejsca do rozrastania się i po pewnym 

Zioła w ogrodzie – jak założyć ogród ziołowy?
Zioła są bardzo wdzięcznym tematem – są tak piękne, jak pożyteczne. Nawet niewielki wysiłek włożony w ich uprawę 
już w krótkim odstępie czasowym wynagradza pachnącym listowiem, wonnymi i dekoracyjnymi kwiatami oraz nasionami 
o niepowtarzalnym smaku.

mgr inż. Aneta Długokęcka 
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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czasie, zamiast się wzmocnić i urosnąć to wyraźnie zmarnieją. 
Z tego powodu, nie planujmy więcej niż 10-12 roślin na jeden 
metr kwadratowy. Dodatkowe rośliny jednoroczne dosadzaj-
my, tak by przy ich wyrywaniu nie uszkodzić pozostałych by-
lin. Wysokie rośliny idealnie nadadzą się na tył rabaty, stano-
wiąc jej tło oraz swego rodzaju solitery lub parawany chronią-
ce pozostałe rośliny przed nadmiernym wiatrem. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że w tego typu nasadzeniach znacznie lepiej 
prezentują się jednolite plamy złożone z kilku sztuk tej samej 
rośliny niż wiele pojedynczych ziół posadzonych obok siebie.

Mały ogród ziołowy

W poniższym przykładzie ogrodu ziołowego, mimo ogra-
niczonej przestrzeni, znalazło się miejsce na ścieżkę, rośliny 
przyprawowe, ławkę otoczoną pachnącymi ziołami, a nawet 
poidła dla ptaków.

Spis roślin:

q Wiciokrzew pomorski – Lonicera periclymenum
q Arcydzięgiel litwor – Angelica archangelica
q Wrotycz pospolity – Tanacetum vulgare
q Prawoślaz lekarski – Althaea officinalis
q Sadziec szkarłatny – Eutrochium purpureum
q Fenkuł włoski – Foeniculum vulgare

q Miodunka plamista – Pulmonaria officinalis
q Szałwia lekarska „Purpurascens” – Salvia officinalis 
q Naparstnica purpurowa – Digitalis purpurea
q Melisa lekarska „Variegata” – Melissa officinalis 
q Szczypiorek – Allium schoenoprasum
q Nagietek lekarski – Calendula officinalis
q Lawenda – Lavendula angustifolia
q Pysznogłówka dwoista – Monarda Didyma
q Rumian szlachetny – Chamaemelum nobile
q Pietruszka zwyczajna – Petroselinum crispum
q Krwiściąg lekarski – Sanguisorba officinalis
q Lebiodka pospolita „Aureum” – Origanum vulgare 
q Rozmaryn lekarski – Rosmarinus officinalis
q Macierzanka wczesna „Coccineus” – Thymus praecox 
q Marzanka wonna – Galium odoratum

Ponadto:
q Terakotowy pojemnik na wodę odbijający niebo i przycią-

gający ptaki.
q Żwirowa ścieżka, większe otoczaki na wewnętrznym łuku 

podkreślające jej kształt.
q Drewniana ławka otoczona pachnącymi roślinami.

Źródło:
- Wielka Księga Ziół, Lesley Bremness, Wiedza i życie, Warszawa 
1991
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Gospodarstwo opiekuńcze
– alternatywna pomoc dla osób starszych
Jednym z większych problemów narastającym w naszym kraju jest starzenie się społeczeństwa. Jesteśmy najszybciej 
starzejącym się społeczeństwem w Unii Europejskiej. W Polsce żyje około 9 milionów osób powyżej 60. roku życia, 
a 2020 roku ta liczba ma przekroczyć 10 milionów osób, co będzie stanowiło 25 proc. społeczeństwa. Co gorsze, rodzi 
się nas coraz mniej. Wskaźnik dzietności w Polsce w 2016 roku według GUS wynosił tylko 1,36, podczas gdy poziom 
zapewniający zastępowalność pokoleniową to 2,1-2,15.

mgr inż. Elżbieta Krajnik 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo

Rozwój medycyny sprawił, że może-
my dziś zapomnieć o chorobach, które 
niegdyś dziesiątkowały ludzkość. Dzięki 
szczepieniom lub odpowiednim lekom zo-
stały wyeliminowane lub są leczone szyb-
ko i skutecznie. Świadomość ludzka wzra-
sta, a co za tym idzie, ludzie odżywiają 
się zdrowiej, starają się aktywnie spędzać 
czas, dzięki czemu są zdrowsi i żyją dłu-
żej. To wszystko i wiele innych czynni-
ków przyczynia się do zwiększenia dłu-
gości naszego życia. W Polsce jest już po-
nad dziewięć milionów osób powyżej 60. 
roku życia. Część z nich cieszy się świet-
nym zdrowiem, jest aktywna zawodowo, 
ma udane życie społeczne. Jest też i druga 
część tego społeczeństwa, w której są oso-
by schorowane, niesamodzielne czy też 
wykluczone z życia społecznego. 

Osoby starsze potrzebują naszej po-
mocy. I to nie tylko te, które są przewle-
kle chore czy niesamodzielne, ale także 
te, które cieszą się dobrym zdrowiem fi-
zycznym. Starsi ludzie czasem zapomi-
nają o niektórych rzeczach, potrzebują to-
warzystwa drugiej osoby, bo wyklucze-
nie z życia społecznego jest bardzo trud-
ne dla każdego człowieka. Jednak osoby 
starsze mieszkające na obszarach wiej-
skich są na gorszej pozycji niż ich rówie-
śnicy zamieszkujący miasta. Przejawia się 
to np. poprzez nierówny dostęp do wielu 
usług społecznych, np. opiekuńczych lub 
zdrowotnych. Wzrost liczby osób star-
szych nie idzie w parze z rozwojem usług 
o charakterze społecznym, na które zapo-
trzebowanie wzrasta z każdym rokiem. 
Skutkuje to bardzo często dezaktywa-
cją zawodową jednego z członów rodzin, 
który musi zająć się swoim bliskim, po-
nieważ tego typu usługi nie są finanso-
wane lub współfinansowane ze środków 
publicznych, a ceny usług oferowanych 
przez prywatne firmy często przekracza-
ją możliwości finansowe wielu osób. Stąd 
idea tworzenia na obszarach wiejskich go-

spodarstw opiekuńczych, które mają za 
zadanie zapewnienie opieki nad osoba-
mi starszymi.

Czym jest gospodarstwo opiekuńcze?

Gospodarstwo opiekuńcze to takie miej-
sce, gdzie są świadczone usługi społeczne 
w oparciu o zasoby tradycyjnego gospoda-
rowania. Tego typu gospodarstwa mogą 
funkcjonować w trzech formach: dzienny 
dom pobytu, rodzinny dom pomocy oraz 
placówka całodobowej opieki prowadzo-
na w ramach działalności gospodarczej. 
W zależności, która forma zostanie wybra-
na, trzeba spełniać określone dla danej for-
my wymogi. Osoba, która zdecyduje się na 
prowadzenie gospodarstwa opiekuńcze-
go, musi zostać odpowiednio przeszkolo-
na. Musi mieć też odpowiednie podejście 
do osób starszych i samotnych, trzeba być 
osobą o naprawdę dużym sercu. W gospo-
darstwach opiekuńczych oprócz różnego 
rodzaju zajęć można też poszerzać ofertę 
o np. konsultacje z psychologiem albo za-
jęcia z rehabilitantem. Gospodarstwo opie-
kuńcze to działanie, które wiąże się ze ści-
słą współpracą z ośrodkami doradztwa, 
z ośrodkami pomocy społecznej oraz in-
nymi instytucjami, aby cały czas podnosić 
jakość świadczonych usług, tak aby stwo-
rzyć miejsca przyjazne dla starszych osób.

Projekt „Zielona opieka” oraz jego 
następstwo „Opieka w zagrodzie”

W 2016 roku w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Ku-
jawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Minikowie przy współpracy 
z Lokalną Grupą Działania „Bory Tuchol-
skie” wprowadził w życie projekt „Zielona 
opieka”. Według założeń projektu trwające-
go od września 2016 roku do czerwca 2018 
roku na terenie pięciu powiatów wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego (brodnicki, mo-

gileński, świecki, tucholski i wąbrzeski) w 15 
gospodarstwach rolnych zostały utworzone 
domy opiekuńcze. Gospodarstwa te zapew-
niały opiekę 75 podopiecznym, którzy mogli 
korzystać z zajęć i wsparcia przez osiem go-
dzin dziennie, pięć dni w tygodniu w gru-
pach od trzech do ośmiu osób. Każda oso-
ba korzystająca z projektu mogła skorzystać 
z usług przez maksymalnie sześć miesięcy, 
w sumie z usług skorzystało 225 podopiecz-
nych. Przed rozpoczęciem projektu opieku-
nowie prowadzący zajęcia z podopieczny-
mi zostali przeszkoleni. KPODR oraz LGD 
przez cały czas trwania projektu wpiera-
ły gospodarstwa, służąc doradztwem oraz 
przeprowadzając szkolenia, w tym szko-
lenia wyjazdowe do innych gospodarstw 
opiekuńczych. 

Świetne wyniki projektu „Zielona opie-
ka” zaowocowały jego kontynuacją pod po-
stacią projektu „Opieka w zagrodzie”. Reali-
zacja projektu przewidziana jest na okres od 
września 2018 do sierpnia 2020 r. Po prze-
szkoleniu opiekunów gospodarstwa zaczę-
ły funkcjonować w lutym 2019 r. Tak jak 
w poprzednim projekcie podopieczni mo-
gą korzystać przez pół roku z ośmiogodzin-
nej opieki pięć dni w tygodniu, przebywając 
w grupach 4-8-sobowych. Program zakłada 
także regularne odwiedziny psychologa, za-
pewnione jest również doradztwo prawne, 
jak i udział w wyjazdach kulturalnych, np. 
do muzeum czy kina. W Polsce dominu-
je indywidualna opieka nad osobami star-
szymi. Gospodarstwa opiekuńcze są szan-
są na wyjście poza ten model rodzinny. Ich 
zaletą jest chociażby walka z samotnością, 
która znika w grupie. Dodatkowo przeby-
wanie w takich grupach pozwoli starszym 
osobom nadal uczestniczyć w życiu lokal-
nej społeczności oraz na nawiązywanie no-
wych znajomości. 
Źródła:

- www.opieka.kpodr.pl
- „Rozwój usług opiekuńczych na terenie wiej-
skich”, Praca zbiorowa pod red. J. Lesiewicz
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
n Kupię prasę kostkującą, gm. Świątki. Tel. 516 168 355
n 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.

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

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

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

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

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

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

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

12 ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdują się: 
dom 1-rodzinny parterowy z poddaszem użytkowym (72 m2), 
obora (253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42 m2). Ist-
nieje możliwość kupna samego siedliska (budynki) 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.

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

n 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.

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

n Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzętu 
I wł. Stan bdb kupiony w kraju u dealera pełny serwis 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.

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

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

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

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

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

n 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.

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

n 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.

n 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.

n 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.

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

n 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.

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

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

n Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) – 7,5 m. Tel. 503 509 932.
n 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:
n Zatrudnię kombajnistę na żniwa z noclegiem. Tel. 790 318 118.
n Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formow-

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

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

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

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

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

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

n 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.

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

n 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:
 

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

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

n DZIAŁDOWO,

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

tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

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

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

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

n OLSZTYN 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2020 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 000 zł netto

   n  IV str. – 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

   n  format A4 – 800 zł netto

   n  format 1/2 A4 – 500 zł netto

   n  format 1/4 A4 – 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 - 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 500 zł netto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto 

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto

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

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

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

KRZYŻÓWKA
 1. Okrywa ochronna gleby
 2. Niezbędny w procesie fotosyntezy
 3. Roślina miododajna
 4. Popularna rasa owcy
 5. Odczuwanie
 6. Uległość, pasywność
 7. Treść dekalogu
 8. Zestawienie, lista
 9. Nazwa ludowa kukułki zwyczajnej 
10. Monit
11. Gatunek trawy o wysokiej zawartości cukrów
12. Powinność, służba
13. „Okrasza” w TV
14. Kaban
15. Prekursor monoteizmu
16. Dodawany do zupy 
17. Pracownik stadniny
18. Stosowany do impregnacji m.in. drewna
19. Najwyższy układ kart w pokerze
20. Druh, towarzysz
21. Dawniej niezbędna przy żniwach
22. Słynny myśliwiec z „Bitwy o Anglię”
23. Sowieckie obozy pracy przymusowej
24. Niezbędna w recytowaniu poezji
25. Kompozytor, malarz, rzeźbiarz
26. Pięcioksiąg

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
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15.
16.
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22.
23.

24.
25.

26.



APLIKACJA 
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

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

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

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

organizowanych przez WMODR,
 zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia 

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

 będziesz miał dostęp do najświeższych informacji 
z branży rolniczej,

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

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

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z TWOIM DORADCĄ WMODR

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

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




