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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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Bakterioza pierścieniowa ziemniaka
Po wykryciu choroby w gospodarstwie, podejmowane są działania 
administracyjne koordynowane przez PIORiN. Wystąpienie bakterii 
może być przyczyną poważnych strat gospodarczych. Bezpośrednim 
następstwem zamierania roślin i gnicia bulw będzie obniżenie plonu.

Chów drobiu w gospodarstwach ekologicznych
Chcąc zacząć produkcję drobiu metodami ekologicznymi należy za-
poznać się z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 889/2008. Określa 
ono szczegółowo zasady prowadzenia produkcji ekologicznej i zna-
kowania produktów ekologicznych.
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W lipcu br. wojewoda Artur Chojecki wręczał promesy samorządowcom z regionu w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. To program, który ma zrekompensować samorządom miejskim, gminnym i powiatowym ubytki 
wpływów z podatków powstałe w wyniku epidemii koronawirusa. Jego łączna wartość w skali kraju to 6 mld zł.

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
dla województwa warmińsko-mazurskiego

Województwo warmińsko-mazurskie będzie mogło liczyć 
na ponad 223 mln zł. Poszczególne kwoty zostały wyliczo-
ne w oparciu o algorytm uwzględniający m.in. zapisane w bu-
dżetach samorządów inwestycje oraz ich zamożność. Otrzy-
mane bezzwrotne środki samorządy będą mogły przeznaczyć 
na szeroko rozumiane inwestycje, np. na drogi, chodniki, żłob-
ki, kanalizacje itp. Mogą one także stanowić wkład własny na 
przykład przy inwestycjach realizowanych przy wsparciu z in-
nych środków publicznych m.in. z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych (15 lipca br. ruszył nabór wniosków w kolejnej edy-
cji tego programu). 

Zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne 
zadania dla jednostek samorządu terytorialnego zostały okre-
ślone w Uchwale nr 102 Rady Ministrów. W załącznikach nr 1 
i 2 do niniejszej uchwały podano maksymalny poziom wspar-
cia dla jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki w ramach 
swoich potrzeb mogły składać wnioski za pośrednictwem Wo-
jewody do Prezesa Rady Ministrów, od 27 lipca br. do 10 sierp-
nia br. Procedura ich złożenia była bardzo uproszczona. We 
wniosku nie trzeba było określać na jakie konkretne inwesty-
cje będą przeznaczone uzyskane środki, wystarczyło zobowią-
zanie, że będą to tylko wydatki majątkowe. O wsparcie z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wystąpiły wszystkie 
gminy i powiaty z naszego województwa, wnioskując o mak-
symalne kwoty. Samorządy planują przeznaczyć to wsparcie 
głównie na budowę dróg, zakup sprzętu medycznego, moder-
nizację szkół, budowę wodociągów i kanalizacji. 

FIS – łączne zestawienie wsparcia w podziale na powiaty:

Powiat / Miasto Dofinansowanie

Bartoszycki Ponad 10 mln zł

Braniewski Ponad 6,5 mln zł

Działdowski Ponad 11,7 mln zł

Miasto Elbląg Ponad 5,8 mln zł

Elbląski Prawie 6 mln zł

Ełcki Ponad 15 mln zł

Giżycki Ponad 11 mln zł

Gołdapski Ponad 6 mln zł

Iławski Ponad 15 mln zł

Kętrzyński Ponad 10 mln zł

Lidzbarski Ponad 7 mln zł

Mrągowski Ponad 9,5 mln zł

Nidzicki Ponad 7,7 mln zł

Nowomiejski Ponad 7,4 mln zł

Olecki Ponad 6,1 mln zł

Miasto Olsztyn Ponad 20,5 mln zł

Olsztyński Ponad 26 mln zł

Ostródzki Ponad 12 mln zł

Piski Ponad 10 mln zł

Szczycieński Ponad 9,3 mln zł

Węgorzewski Ponad 3,5 mln zł

Bieżące Informacje nr 9 [371]  n  Wrzesień 2020
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z życia WMODR

Metoda pokazu, za-
wierająca elemen-
ty demonstracji i ob-
serwacji, jest szeroko 
stosowania w kształ-
ceniu. Nie inaczej jest 
w doradztwie rolni-
czym – metoda bar-

dzo dobrze sprawdza się w prowadzo-
nym przez wojewódzkie ośrodki doradz-
twa rolniczego doskonaleniu zawodowym 
rolników.

WMODR od początku swojego istnie-
nia realizuje działania upowszechnienio-
we. Obecnie skupione są one na prowadze-
niu demonstracji roślinnych oraz organiza-
cji pokazów wybranych technologii, pracy 
maszyn, czy procesów technologicznych. 

Ośrodek w sierpniu br. rozpoczął do-
bór gospodarstw demonstracyjnych na se-
zon 2020/2021 w zakresie zbóż, kukury-
dzy i rzepaku. Sprawdzany będzie, a za-
tem obserwowany, oceniany, porówny-
wany, wpływ agrotechniki, ochrony ro-
ślin oraz stanowiska na plonowanie ro-
ślin. W doborze gospodarstw doradcy kie-
rują się przede wszystkim postawą rolnika 
(otwartość na zmiany, chęć udziału w pro-
cesie dydaktycznym) oraz kondycją i loka-
lizacją gospodarstwa, by warunki tam pa-

nujące odpowiadały sytuacji rolników, do 
których kierowane będą wyniki demon-
stracji. Tematyka demonstracji będzie od-
powiadać na zainteresowanie rolników. 
Elementem koniecznym dla prawidłowe-
go przeprowadzenia demonstracji jest za-
pewnienie warunków porównywalności 
efektów zastosowania innowacji z roz-
wiązaniami dotąd stosowanymi (polet-
ko demonstracyjne i porównawcze). Upo-
wszechnienie wyników, wzorem lat ubie-
głych, będzie odbywać się podczas szko-
leń praktycznych zorganizowanych dla 
wszystkich zainteresowanych. 

Nowością w pracy doradczej w 2021 
roku będą organizowane w każdym po-
wiecie województwa Powiatowe Dni Po-
la. We współpracy z właścicielami gospo-
darstw demonstracyjnych, naukowcami, 
przedstawicielami firm produkujących dla 
rolnictwa, przedstawicielami samorządu 
terytorialnego oraz innych instytucji i or-
ganizacji, których zakres działania obej-
muje problematykę rolnictwa i wsi, w ra-
mach powiatu, przeprowadzone zostaną 
praktyczne sesje na poletkach uprawo-
wych. Będziemy chcieli pokazać i promo-
wać, m.in. bioróżnorodność roślin upraw-
nych oraz odmiany o podwyższonej tole-
rancji na suszę i inne niekorzystne zjawi-
ska atmosferyczne. 

Celem Powiatowych Dni Pola będzie 
umożliwienie rolnikom porównania, 
w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych 
do występujących w ich gospodarstwach, 
potencjału odmian roślin uprawnych, sys-
temów ochrony roślin i nawożenia. Po-
przez udział w Powiatowych Dniach Po-
la umożliwimy rolnikom podjęcie racjo-
nalnych decyzji, aby wzmocnili oni efek-
tywność produkcji, a poprzez to również 
swoją konkurencyjność. Wyniki z pro-
wadzonej działalności upowszechnienio-
wej Ośrodka, zebrane w zwarte opraco-
wane, zostaną opublikowane i przekaza-
ne do ogólnego użycia. Będą wykorzy-
stywane także przez doradców w ich co-
dziennej pracy doradczo-informacyjno-
-szkoleniowej.

|
Zapraszamy rolników, naukowców, 
przedstawicieli firm produkujących 
dla rolnictwa, przedstawicieli samo-
rządu terytorialnego oraz innych insty-
tucji i organizacji, których zakres dzia-
łania obejmuje problematykę rolnic-
twa i wsi, do współpracy z WMODR 
w zakresie demonstracji roślinnych. 
Osobą koordynującą działania upo-
wszechnieniowe w Ośrodku jest pani 
Agnieszka Sołtysiak, Kierownik Dzia-
łu Technologii Produkcji Rolniczej, 
tel. 665 891 386.

Demonstracja to metoda sterowanego upowszechniania innowacji rolniczych, polegająca na wprowadzeniu do wy-
branego gospodarstwa określonej innowacji, a następnie upowszechnieniu w środowisku lokalnym efektów jej zasto-
sowania. Innowacje wprowadza rolnik, po odpowiednim przygotowaniu przez doradcę, natomiast doradca organizuje 
i przeprowadza jej upowszechnienie [Kujawiński, Słownik metodyczny doradcy rolniczego, Poznań 2005].

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

Gospodarstwa demonstracyjne jako liderzy rozwoju 
oraz instrumenty transferu wiedzy w rolnictwie

Bieżące Informacje nr 9 [371]  n  Wrzesień 2020
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– To ważne inwestycje i dla mieszkańców, 
i dla środowiska – mówi marszałek woje-
wództwa Gustaw Marek Brzezin. – Ich re-
alizacja oznacza więcej oczyszczonych ścieków 
i lepszą jakość wody, co ma w naszym regionie 
szczególne znaczenie.

Problem gospodarki wodno-ściekowej 
najlepiej rozwiązywany jest przez samorzą-

dy lokalne. Miasta i gminy sukcesywnie rozbudowują systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne.

– W województwie warmińsko-mazurskim zapotrzebowanie na in-
westycje w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną wciąż jest ogromne 
– mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – W obecnym okre-
sie programowania udział w naborach wniosków na tego typu ope-
racje jest dla samorządów lokalnych w dalszym ciągu priorytetowy. 

Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z takich działań, 
które zostały objęte unijnym wsparciem w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do katalogu 
podmiotów, które mogą z nich skorzystać należą: gminy, związ-
ki międzygminne oraz spółki, w których jedynymi udziałow-
cami są jednostki samorządu terytorialnego.

W województwie warmińsko-mazurskim rozstrzygnię-
ty został już drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na ob-
szarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związa-
nych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa”. Pod koniec 2019 roku do Urzędu Mar-
szałkowskiego wpłynęło 80 wniosków o przyznanie pomo-
cy na kwotę ponad 87,7 mln zł. Po ocenie pierwszych 46 
wniosków zakwalifikowało się do dofinansowania. Reszta 
zatwierdzonych wniosków znalazła się na tzw. „liście ocze-

kujących”. 17 sierpnia marszałek podpisał z samorządami te 
46 umów na kwotę ponad 51 mln zł. 

Należy przypomnieć, że w ramach pierwszego naboru 
wniosków z 2016 roku zrealizowano 25 inwestycji na kwotę 
ponad 31,6 mln zł.

Dofinansowaniem objęto projekty, dzięki którym w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim do tej pory wybudowano 
lub przebudowano: 116,15 km sieci kanalizacyjnych, 49,78 km 
sieci wodociągowych, 251 przydomowych oczyszczalni ście-
ków, 5 oczyszczalni ścieków, 8 stacji uzdatniania wody, 4 uję-
cia wody. 

W latach 2014-2020 największe wsparcie objęte Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich skierowane zostało do tej pory 
na budowę lub modernizację dróg lokalnych (138 mln zł). Na-
stępną dużą pulę środków przeznaczono właśnie na gospodar-
kę wodno-ściekową (84 mln zł). Na szeroko rozumianą odno-
wę wsi dedykowano 10 mln zł. Natomiast 7 mln zł rozdyspo-
nowano na targowiska. Pozostałe do wydatkowania pieniądze, 
z limitu środków dla województwa warmińsko-mazurskiego, 
przeznaczone zostaną na wnioski składane do końca sierpnia 
2020 roku w związku z ogłoszonym drugim już naborem na 
targowiska oraz na operacje z gospodarki wodno-ściekowej, po-
zostające na wspomnianej wcześniej liście oczekujących.

– Dzięki staraniom zarządu województwa limit środków na realiza-
cję inwestycji w systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ście-
ków w regionie został zwiększony – mówi marszałek Gustaw Ma-
rek Brzezin. – Pierwotnie zatwierdzona dla nas pula środków wy-
nosiła blisko 8 mln euro, teraz mamy 20 mln euro.

W wyniku przesunięć środków pomiędzy typami operacji 
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętego PROW 2014-2020 oraz przyszłych oszczęd-
ności poprzetargowych możliwe będzie zawieranie kolejnych 
umów znajdujących się na tzw. liście oczekującej.

Unijne pieniądze na gospodarkę
wodno-ściekową
W naszym regionie wiele uwagi poświęca się zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej. Dzięki wykorzystaniu 
innowacyjnych rozwiązań technicznych mieszkańcy mają zapewniony dostęp do wody pitnej i możliwości właściwego 
postępowania ze ściekami.

Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin

Przykład zrealizowanej inwestycji z gospodarki wodno-ściekowej ze 
środków PROW 2014-2020a

Podpisanie umów na realizacje inwestycji z gospodarki wodno-ścieko-
wej w okresie trwania COVID-19

Bieżące Informacje nr 9 [371]  n  Wrzesień 2020



Wychodząc naprzeciw tym potrzebom 
uruchomiono wsparcie finansowe na ope-
racje typu „Rozwój przedsiębiorczości - 
rozwój usług rolniczych” w ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji w tworze-
nie i rozwój działalności pozarolniczej” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas 

odbyły się dwa nabory wniosków na dofinansowanie tego ty-
pu inwestycji, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowa-
niem. W województwie warmińsko-mazurskim złożono łącz-
nie 239 wniosków, które aktualnie są na etapie rozliczania, 
bądź też kontraktacji środków. We wrześniu 2020 r. ARiMR 
planuje przeprowadzić kolejny nabór wniosków na wyżej wy-
mienione operacje. 

Zgodnie z przepisami, o pomoc może ubiegać się podmiot, 
który:
n jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organiza-

cyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub spółką cywil-
ną, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje 
działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla 
gospodarstw rolnych wymienionych w wykazie określonym 
w załączniku do rozporządzenia wykonawczego;

n wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej 
jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku 
do rozporządzenia przez okres co najmniej dwóch lat po-
przedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomo-
cy (do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia pro-
wadzenia tej działalności);

n nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

n ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajo-
wym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesio-
nych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlega-
ją koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesio-
ne przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifi-
kowalnych.

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, za-
licza się m.in. koszty zakupu lub związane z umową leasingu, 
zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych ma-
szyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, w tym prze-
znaczonych do: 

n uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, 
nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, susze-
nia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pako-
wania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do 
sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpa-
nia słomy i roślin, 

n ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ła-
dowarek samobieżnych i przyczep rolniczych, 

n aparatury pomiarowej i kontrolnej, 
n sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do 

zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających stero-
wanie procesem świadczenia usług;

n wdrożenia systemu zarządzania jakością;
n opłat za patenty i licencje.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, któ-
ry w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł na jedne-
go beneficjenta.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również 
możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warun-
kiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabez-
pieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. 
gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpie-
czeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

Należy pamiętać, że wsparcie to ma charakter pomocy de 
minimis, to znaczy że łączna kwota pomocy publicznej wraz 
z wnioskowaną, nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie 
kolejnych trzech lat budżetowych. Okres ten ocenia się w spo-
sób ciągły, to znaczy dla każdego przypadku nowej pomocy 
de minimis ustala się łączną kwotę pomocy de minimis przyzna-
ną w okresie obliczeniowym.

Termin składania wniosków ogłoszony przez Prezesa Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podany zostanie 
do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o naborze wniosków, 
na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz 
w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym, oraz 
w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych oraz biur powia-
towych Agencji.

Ogłoszenie zostanie opublikowane nie później niż 7 dni 
przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru wniosków. 
W dniu ogłoszenia o naborze Agencja udostępni formularz 
wniosku, wzór biznesplanu, wzory składanych oświadczeń, 
formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o przyzna-
niu pomocy.

Rozwój przedsiębiorczości
– rozwój usług rolniczych
Zakup nowoczesnych maszyn rolniczych wiąże się z bardzo dużymi kosztami inwestycyjnymi, niejednokrotnie przerasta-
jącymi możliwości finansowe mniejszych gospodarstw. Natomiast gospodarstwa wielkoobszarowe bardzo często potrze-
bują dodatkowego wsparcia maszynowego w trakcie spiętrzenia prac polowych. Dlatego też ważnym jest, aby rozwijać 
rynek usług dla rolnictwa, tak aby każde gospodarstwo miało możliwość sprawnego i precyzyjnego przeprowadzenia 
zabiegów agrotechnicznych.

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kolejny sezon realizuje mechanizm wspólnej polityki rolnej „Wsparcie rynku pro-
duktów pszczelich”. Działania – prowadzone w oparciu o zatwierdzony przez Komisję Europejską Krajowy Program 
Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce – służą rozwojowi branży.

Andrzej Szczapa 
Kierownik Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

KOWR wspiera polskie pszczelarstwo

Program sprzyja podnoszeniu świadomości społecznej po-
przez umożliwienie edukacji osobom chcącym prowadzić pa-
sieki, a także rozwojowi działalności tych pszczelarzy, którzy 
od wielu lat zajmują się produkcją miodu. Ukierunkowany jest 
również na poprawę zdrowia rodzin pszczelich. 

Wsparciem objętych jest 6 odrębnych obszarów, z których 
każdy posiada własną specyfikę i które różnią się między so-
bą m.in. zakresem i kierunkami wsparcia.

Wsparcie obejmuje:
q szkolenia, 
q zakup sprzętu pszczelarskiego, 
q zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej,
q zakup pszczół,
q zakup leków do zwalczania warrozy, 
q analizy jakości miodu. 

Program funkcjonuje w Polsce od 2004 r. i średniorocznie 
korzysta z niego ponad 40 tys. pszczelarzy, którzy w celu uzy-
skania wsparcia reprezentowani są przez następujące podmio-
ty uprawnione: 
n związki pszczelarskie,
n stowarzyszenia pszczelarzy, 
n zrzeszenia pszczelarzy,
n spółdzielnie pszczelarskie, 
n grupy producentów rolnych – w zakresie działalności 

pszczelarskiej, o których mowa w art. 27 rozporządzenia nr 
1305/2013, wpisani do rejestru grup, o którym mowa w art. 
9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producen-
tów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1026, t.j.).

W bieżącym sezonie 2019/2020 łączna kwota pomocy prze-
znaczona na wsparcie branży pszczelarskiej wynosi ok. 33,5 mln 
zł i jest o blisko 10 mln zł wyższa niż w roku 2019. Środki na 
ten cel pochodzą zarówno z budżetu krajowego, jak i unijnego. 

Refundacji podlegają całkowite lub częściowe (w zależności 
od kierunku wsparcia) koszty netto poniesione przez podmio-
ty uprawnione/pszczelarzy na realizację działań określonych 
w ww. krajowych programach: 
n 60% na zakup sprzętu i gospodarkę wędrowną,
n 70% na zakup pszczół,
n 90% na zakup leków,
n 100% na szkolenia i przeprowadzanie analiz miodu.

W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów pod-
mioty uprawnione każdego roku są zobowiązane do złożenia 
w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa projektów doty-
czących działań określonych w Krajowym Programie Wspar-
cia Pszczelarstwa.

Poniżej omówione zostaną najczęściej wykorzystywane 
przez pszczelarzy formy pomocy.

ZAKUP LEKÓW DO ZWALCZANIA WARROZY

Celem działania jest wspieranie walki z warrozą poprzez ob-
niżenie kosztów leczenia pszczół, ponoszonych przez pszczelarzy. 

Refundacji podlegają poniesione przez podmiot uprawnio-
ny koszty netto, tj. wydatki poniesione (w okresie od 1 sierpnia 
danego roku do 31 lipca roku następnego) na zakup:
n produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych, 

dopuszczonych do obrotu na terenie Polski,
n produktów leczniczych weterynaryjnych do walki z warro-

zą dopuszczonych do pasiek, których właściciele posiadają 
certyfikat produkcji metodami ekologicznymi.

W przypadku tego działania pszczelarze otrzymują bezpo-
średnio od pomiotów uprawnionych leki warrozobójcze w ilo-
ściach wynikających z ilości pni, które są w ich posiadaniu.

Refundacja kosztów zakupu produktów leczniczych wete-
rynaryjnych warrozobójczych następuje na podstawie faktur 
przestawionych przez podmiot uprawniony w wysokości nie 
większej niż 90% poniesionych kosztów netto.

ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO

Celem działania jest:
n poprawa wydajności produkcji pasiecznej,
n poprawa jakości pozyskiwanych produktów pszczelich,
n wzmocnienie procesów modernizacyjnych gospodarstw pa-

siecznych.

Beneficjentami działania są pszczelarze, producenci produk-
tów pszczelich – umieszczający na rynku te produkty zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach 
sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego), 
którzy posiadają co najmniej 10 pni pszczelich.

Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty netto ponie-
sione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu 
pszczelarskiego, tj.:
n miodarek,
n odstojników,
n dekrystalizatorów,
n stołów do odsklepiania plastrów,
n suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
n topiarek do wosku,
n urządzeń do kremowania miodu,
n refraktometrów,
n wózków ręcznych do transportu uli,
n wialni do pyłku,
n uli lub ich elementów,
n poławiaczy pyłku,
n sprzętu do pozyskiwania pierzgi.
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Maksymalna kwota refundacji stanowi 60% ceny netto zaku-
pu przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy w okresie jedne-
go sezonu kwoty wynikającej z iloczynu 70 zł i posiadanej licz-
by pni pszczelich i nie będzie wyższa niż 12 000 zł.

Pszczelarz korzystający z pomocy zobowiązany jest mię-
dzy innymi do:
n utrzymywania sprzętu w należytym stanie technicznym 

przez okres 5 lat licząc od roku następującego po roku, 
w którym zakończono realizację projektu,

n oznakowania zakupionego sprzętu w sposób trwały napi-
sem „KOWR – (rok zakupu)” umożliwiający jednoznaczną 
identyfikację sprzętu przez okres 5 lat.

ZAKUP PSZCZÓŁ

Działanie ma na celu:
n odbudowę liczebności pogłowia pszczół w Polsce,
n podniesienie wartości użytkowej pogłowia pszczół.

Beneficjentami są pszczelarze, producenci produktów 
pszczelich.

Refundacji podlegają koszty netto, tj. wydatki poniesione 
(w okresie od dnia podpisania umowy między KOWR i pod-
miotem uprawnionym) na zakup:
n matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych dla któ-

rych prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, 
w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważ-
niony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

n pakietów,
n odkładów z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii ho-

dowlanych pszczół, dla których prowadzone są księgi i re-
jestry.

Zakup pszczół powinien być dokonywany: 
n w przypadku matek pszczelich – matek pszczelich po-

chodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzo-
ne są księgi i rejestry, w pasiekach hodowlanych będą-
cych pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważnio-
ny przez ministra właściwego ds. rolnictwa, posiada-
jących zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia 
pszczół w pasiece, wpisanych do wykazu prowadzo-
nego przez KOWR,

n w przypadku pakietów lub odkładów w pasiekach: 
• hodowlanych będących pod oceną prowadzo-

ną przez podmiot upoważniony przez mini-
stra właściwego ds. rolnictwa, posiadających 
zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia 
pszczół w pasiece, wpisanych do wykazu prowa-
dzonego przez KOWR,

• rekomendowanych przez podmiot uprawniony, po-
siadających weterynaryjny numer identyfikacyjny 
nadany w związku z prowadzeniem działalności nad-
zorowanej dotyczącej pszczół lub wpisanych do rejestru 
PLW, posiadających zaświadczenie weterynaryjne o sta-
nie zdrowia pszczół w pasiece, wpisanych do wykazu 
prowadzonego przez KOWR.

Pochodzenie zakupionych matek pszczelich lub matek 
pszczelich zakupionych w pakietach lub odkładach powinno 
być potwierdzone w karcie pochodzenia.

Cena jednostkowa netto matki, pakietu lub odkładu przyję-
ta do refundacji nie może przekroczyć 200 zł/sztukę.

Odbiorca matek, pakietów lub odkładów w danym sezo-
nie nie może otrzymać wsparcia do zakupu matek, pakietów 
lub odkładów pszczelich łącznie, więcej niż 50% liczby aktu-
alnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie wię-
cej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich. Limitu 20% pa-
kietów i odkładów pszczelich nie stosuje się do małych pasiek 
(do 6 pni pszczelich).

Odbiorcami matek, pakietów lub odkładów pszczelich za-
kupionych w ramach projektu nie mogą być pasieki:
n będące pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważnio-

ny przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
n rekomendowane przez podmiot uprawniony, które dokonu-

ją sprzedaży pakietów lub odkładów pszczelich,
n osób pozostających w związku małżeńskim z osobami będą-

cymi sprzedawcami matek, pakietów i odkładów pszczelich, 
z wyjątkiem kiedy osoby te przedstawią dokument stwier-
dzający rozdzielność majątkową.

Refundacji podlegają koszty poniesione przez podmiot 
uprawniony na realizację projektu w wysokości nie większej 
niż 70% poniesionych kosztów netto.

Szczegółowe informacje dotyczące Wsparcia Rynku Produk-
tów Pszczelich dostępne są na stronie www.kowr.gov.pl. oraz 
w siedzibie OT KOWR.
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„Program dla szkół” jest działaniem administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, którego odbiorcą 
są dzieci z klas I-V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I i II ogólnokształ-
cących szkół baletowych. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad 
zdrowego odżywiania. Oprócz regularnego spożywania w szkole dostarczanych owoców i warzyw oraz mleka i pro-
duktów mlecznych, podejmowanych jest szereg działań edukacyjnych propagujących zdrowy tryb życia.

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

„Program dla szkół” – to nie tylko
spożywanie świeżych porcji w szkole

W ramach uczestnictwa w Programie szko-
ła podstawowa musi zawrzeć umowę z za-
twierdzonym dostawcą, który bezpłatnie 
dostarczy do placówki oświatowej owoce 
i warzywa oraz mleko i przetwory mlecz-
ne. Wykaz zatwierdzonych dostawców 
znajduje się na stronie internetowej www.
kowr.gov.pl w zakładce Program dla szkół. 

W roku szkolnym dzieci w ramach Programu mogą otrzy-
mać, co najmniej 3 porcje każdego komponentu w tygodniu 
przez 12 tygodni każdego semestru. Zgodnie z projektem 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 
szkolnym 2020/2021 przewidziano dla komponentu owoco-
wo-warzywnego zwiększenie liczby porcji z 42 do 44 na se-
mestr. Proponuje się również zwiększenie liczby porcji udo-
stępnianych w ramach komponentu mlecznego z 40 do 42 
na semestr. 

W ramach Programu dzieciom udostępniane są następują-
ce produkty: jabłka, gruszki, śliwki (I semestr roku), truskaw-
ki (II semestr roku) soki owocowe, marchewki, rzodkiewki, ka-
larepa, pomidorki, papryka słodka (I semestr roku) oraz mleko 
białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

Dostawcy zobowiązani są dostarczyć ww. produkty do szkół 
w stanie gotowym do spożycia, czyste, niektóre z nich pokro-
jone i zapakowane w opakowaniach jednostkowych. Mając na 
uwadze zarówno aspekt edukacyjny jak również konieczność 
zachowania właściwej jakości, produkty powinny zostać spo-
żyte przez dzieci na przerwie w szkole i nie powinny być za-
bierane do domu. 

W województwie warmińsko-mazurskim w II semestrze ro-
ku szkolnego 2019/2020 uczestniczyło 501 szkół (62,46 tys. dzie-
ci) w komponencie mlecznym oraz 450 szkół (59,93 tys. dzieci) 
w komponencie owocowo-warzywnym.

W związku z wystąpieniem w Polsce epidemii COVID-19 
i zamknięciem placówek oświatowych realizacja „Programu 
dla szkół” w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 została 
ograniczona.

Obok dostaw produktów, jednym z głównych elementów 
„Programu dla szkół” są działania edukacyjne. Aby sku-
tecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe, dzieci 

nie tylko otrzymują porcje owoców, warzyw oraz mleka 
i produktów mlecznych , ale również uczestniczą w dzia-
łaniach edukacyjnych przedstawiających zalety i wartości 
odżywcze tych produktów. Szkoły uczestniczące w Progra-
mie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. realizują pełen wachlarz 
działań edukacyjnych tj. organizowanie warsztatów kuli-
narnych, konkursów i festynów tematycznych, zakładanie 
i prowadzenie ogródków szkolnych, wspólne spożywanie 
drugiego śniadania, degustacje produktów ekologicznych 
i regionalnych, wycieczki do gospodarstw rolnych i zakła-
dów mleczarskich oraz przygotowywanie prezentacji i wy-
dawanie gazetek.

Uwaga!
Przypominamy, iż w dniu 30 września 2020 r. upływa 

termin dla szkół podstawowych uczestniczących w „Pro-
gramie dla szkół” na przekazanie Informacji o przepro-
wadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Progra-
mu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze 
edukacyjnym za rok szkolny 2019/2020.

Kolejnym elementem mającym na celu popularyzację Pro-
gramu jest jego promocja, w ramach której Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa postawił w tym roku na Internet oraz 
współpracę z telewizją ogólnopolską. Zachęcamy nauczycieli, 
rodziców i dzieci do korzystania z informacji oraz materiałów 
i filmów o przygodach uwielbianej przez dzieci Ekipy Chru-
masa dostępnych na stronach internetowych oraz w mediach 
społecznościowych:
n www.programdlaszkol.org
n www.pamietnikchrumasa.pl
n https://www.facebook.com/programdlaszkol
n https://www.youtube.com/c/programdlaszkolpds
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Kanony produkcji ziemniaka – od pola do stołu
Produkcja ziemniaka jadalnego jest głównym kierunkiem uprawy tego gatunku we wszystkich krajach świata. Ziem-
niak jest bowiem przede wszystkim warzywem, a dopiero później surowcem w przemyśle skrobiowym, spożywczym, 
w gorzelnictwie oraz służy jako pasza.

Stanisław Nawrot
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olecko

Rynek ziemniaka ja-
dalnego stawia co-
raz większe wyma-
gania jakościowe. 
Konsumenci poszu-
kują ziemniaków 
smacznych, o ładnie 
wyglądających bul-
wach, nadających 

się do sporządzania różnych potraw oraz 
bezpiecznych pod względem żywienio-
wym. Kupujący chce wiedzieć, jak prze-
biegał cały proces produkcji kupowane-
go towaru, aby być pewnym, że jest on 
wartościowym i bezpiecznym dla jego 
zdrowia. O wartości rynkowej oraz jakości 
bulw decyduje wiele czynników, ale naj-
ważniejsze z nich to: uprawiana odmia-
na, warunki klimatyczne okresu wegeta-
cji, gleba na której uprawiamy ziemniaki, 
stosowana technologia uprawy, technolo-
gia przechowywania bulw, warunki przy-
gotowania towaru do handlu i warunki 
w miejscach sprzedaży ziemniaków.

Za jakość ziemniaków jadalnych ofe-
rowanych na rynku nie jest odpowie-
dzialny tylko ich producent, czyli rolnik. 
Jakość kształtowana jest także w obrocie 
ziemniakami, a więc w hurtowniach oraz 
sklepach czy innych miejscach sprzeda-
ży. Ochrona bulw przed obiciami pod-
czas transportu, przeładunków i obróbki, 
solidnie wykonane przed sprzedażą kon-
fekcjonowanie plonu, a przede wszyst-
kim odrzucenie bulw wadliwych, utrzy-
manie optymalnej temperatury składo-
wania bulw oraz ich ochrona przed świa-
tłem powodującym zielenienie, są obo-
wiązkowymi zasadami do stosowania.

Jakość bulw ziemniaka kształtowana 
jest jednak od samego początku założe-
nia plantacji. Rolnik – producent ziem-
niaków jadalnych ma wpływ na kształ-
towanie jakości plonu poprzez właściwy 
dobór do uprawy odmiany preferowa-
nej przez konsumenta, zakładanie plan-
tacji na glebie niezbyt zwięzłej i znajdują-
cej się w dobrej kulturze rolnej, stosowa-
nie optymalnej agrotechniki oraz właści-

wych metod przechowywania zebranego 
plonu. A oto w skrótowej formie podsta-
wowe kanony uprawy ziemniaka jadal-
nego wysokiej jakości:
n Zakładać plantacje ziemniaka jadal-

nego na polach prowadzonych w do-
brej kulturze rolnej, a więc wolnych od 
wieloletnich chwastów, szkodników 
glebowych oraz zasobnych we wszyst-
kie składniki pokarmowe.

n Przed sadzeniem należy stosować głę-
bokie spulchnianie gleby (orka, kulty-
watorowanie, agregatowanie), aby ro-
snące później bulwy nie miały prze-
szkody w podeszwie płużnej i zbrylo-
nej glebie. Gleby zakamienione należy 
bezwzględnie odkamieniać.

n Podstawą nawożenia powinno być sto-
sowanie obornika lub przyoranie bio-
masy międzyplonu. Substancja orga-
niczna poprawia retencję wody w gle-
bie i dostarcza roślinom makro i mikro-
elementów. Modna ostatnio tzw. gospo-
darka bezobornikowa jest najpoważ-
niejszym mankamentem we współcze-
snej agrotechnice. Dawki nawozów mi-
neralnych należy opierać na aktualnej 
zasobności gleby i wymaganiach po-
szczególnych odmian. Nawożenie azo-
tem podnosi plony ale nadmiar tego 
pierwiastka obniża jakość bulw. Pier-
wiastkiem odpowiedzialnym za jakość 
bulw jest potas i on musi być dostępny 
dla roślin ziemniaka przez cały okres 
wegetacji. 

n Przed sadzeniem dokonać świadomego 
wyboru odmiany preferowanej przez 
odbiorców. Można skorzystać z listy 
odmian rekomendowanych przez ze-
społy PDO w danym województwie.

n Do sadzenia stosować przede wszyst-
kim kwalifikowany materiał sadzenia-
kowy. Sadząc sadzeniaki o złej zdrowot-
ności skazujemy się na niepowodzenie. 
Stosując kwalifikowany materiał sadze-
niakowy uchronimy się wprowadze-
niem do gospodarstwa bardzo groźnej 
choroby kwarantannowej – bakteriozy 
pierścieniowej. Nigdy nie należy kupo-
wać sadzeniaków niewiadomego po-
chodzenia.

n Warto stosować w trakcie sadzenia za-
prawianie bulw przeciw chorobom (ri-
zoktonioza) i szkodnikom (szkodniki 
glebowe).

n Dla uzyskania plonu powyżej 25-30 
ton/ha potrzebna jest szersza rozsta-
wa redlin (75-90 cm). Wąskie redli-
ny sprzyjają powstawaniu dużej ilości 
bulw odpadowych i redukują udział 
plonu handlowego w plonie ogólnym.

n Podczas 3-4 krotnego obredlania plan-
tacji w okresie do wschodów, stopnio-
wo podwyższać wysokość redlin do 
20-25 cm. Szeroka i wysoka redlina 
daje gwarancję takiej pojemności, aby 
masa 1-2 kg bulw z 1 rośliny była do 
czasu zbioru przykryta ziemią.

n Tuż przed wschodami roślin plantację 
obredlić (najlepiej z użyciem profilatora 
redlin), w miarę potrzeby po wschodach 
stosować herbicyd przeciw chwastom.

n Ochronę przed zarazą ziemniaka i al-
ternariozą wykonywać zgodnie z sy-
gnalizacją PIORIN lub na podstawie 
własnej obserwacji plantacji. W na-
szych warunkach klimatycznych po-
trzeba jest wykonania na plantacjach 
3-6 zabiegów zwalczających choro-
by grzybowe. Najważniejszy jest ter-
min pierwszego zabiegu (nie spóź-
nić się) i ostatniego (uchronić bulwy 
przed spływem zarodników i w konse-
kwencji przed ich porażeniem). Stoso-
wać fungicydy przemiennie z różnych 
grup działania (kontaktowe, wgłębne, 
systemiczne).

n Stosowanie nawadniania plantacji ziem-
niaka rozpoczynać, gdy wilgotność gle-
by spada poniżej 70% polowej pojemno-
ści wodnej. Najwięcej wody potrzebują 
rośliny ziemniaka w lipcu i sierpniu.

n Zbiór przeprowadzać tuż po dojrze-
niu roślin. Na plantacjach późniejszych 
odmian na 2 tygodnie przed planowa-
nym zbiorem zniszczyć łęty.

n W okresie długotrwałego przechowy-
wania bulw zapewnić w przechowalni 
przewietrzenie, a temperaturę utrzy-
mywać w przedziale 4-6°C.

Źródło: IHAR, Oddział Jadwisin
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Bakterioza pierścieniowa ziemniaka
Bakterioza pierścieniowa ziemniaka jest chorobą kwarantannową. Jej zwalczanie regulują przepisy ustawy z dnia 
13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrze-
nianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Dz.U. z 2018 r. poz. 692, ze zmianami).

inż. Maja Jurczak
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

W przypadku wykrycia choroby w gospo-
darstwie, podejmowane są działania ad-
ministracyjne koordynowane przez Pań-
stwową Inspekcja Ochrony Roślin i Na-
siennictwa. Wystąpienie bakterii może być 
przyczyną poważnych strat gospodarczych. 
Bezpośrednim następstwem zamierania ro-
ślin i gnicia bulw będzie obniżenie plonu. 

Konsekwencją po wykryciu choroby jest też dyskwalifikacja 
plantacji oraz zakaz eksportu i dystrybucji ziemniaków we-
wnątrz kraju. 

Jak rozpoznać chorobę?

Pierwsze objawy choroby pojawiają się dopiero po kwitnie-
niu, gdy rośliny zbliżają się do końca wegetacji. Najpierw na 
niżej położonych liściach ziemniaka, wokół łodygi bądź z jed-
nej jej strony. Mogą być podobne do zmian chorobowych wy-
woływanych przez inne patogeny lub czynniki fizjologiczne. 
Wzrost roślin jest zahamowany. Brzegi liści zwijają się łyżecz-
kowato, bledną, więdną, usychają i zwisają. Liście i łodygi zmie-
niają barwę na szarozieloną, cętkowaną, żółtą, w końcu bru-
natnieją i obumierają. Więdniecie postępuje od dołu ku górze 
łodygi. Więdnięcie całych pędów występuje rzadko, przy sil-
nym porażeniu rośliny. 

Porażenie młodych bulw następuje przez stolony. Na star-
szych bulwach objawy choroby uwidaczniają się na przekro-
ju bulwy w części przystolonowej, w postaci różnej długości 
szklistych i kremowo żółtych przebarwień wiązki przewodzą-
cej. Przy ściśnięciu bulwy, w miejscu wiązki następuje jej roz-
warstwienie oraz wyciek kremowego, serowatego, bezwonne-
go śluzu bakteryjnego. Przy silnym porażeniu występują obja-
wy zewnętrzne: nieregularne pęknięcia skórki, w okolicy oczek, 
w postaci jasnoczerwonych lub brunatnych plam, ostatecznie 
cała bulwa może ulec rozpadowi gnilnemu.

Nasilenie objawów na roślinie zależy od: 
n warunków środowiska,
n stężenia bakterii w tkance, 
n odmiany ziemniaka.

Przeżywalność bakterii Cms

Badania wskazują na bardzo zróżnicowane wyniki przeży-
walności Cms w glebie. W wodzie bakteria przeżywa względ-
nie krótko (35-52 dni). Wątpliwe jest rozprzestrzenianie Cms 
przez nawadnianie powierzchniowe ze względu na brak rośli-
ny żywicielskiej, w której mogłaby przetrwać i się namnażać. 
Może natomiast przenosić się przez wodę używaną do my-
cia bulw. Na powierzchniach do przechowywania ziemnia-

ków, maszynach rolniczych, odzieży, w wysuszonych tkan-
kach i przy względnie niskiej wilgotności patogen może prze-
żyć nawet kilka lat. Na workach, papierze i plastiku, przy wil-
gotności 12% i temperaturze 5-20°C, bakteria może przeżyć co 
najmniej 2 lata. 

Czas przeżycia Cms związany jest także z rozkładem tem-
peratury, wilgotności otoczenia, a także z występowaniem in-
nych bakterii. Naturalne środowisko glebowe (współwystępo-
wanie z Cms innych patogenów) skraca okres przeżywalno-
ści Cms do około 2 lat. Może minąć 4-5 pokoleń aż zakażo-
ne bulwy, wysadzane i reprodukowane, dadzą widoczne ob-
jawy chorobowe.

Metody i drogi rozprzestrzeniania się
bakteriozy pierścieniowej ziemniaka:

n porażone sadzeniaki – główne źródło rozprzestrzeniania się 
choroby. Mimo porażenia i zasiedlenia ziemniaków przez 
patogen, mogą one nie wykazywać żadnych objawów i w ten 
sposób przetrwać niewykryte przez kilka rozmnożeń,

n samosiewy ziemniaka – mogą utrzymywać porażenie przez 
kilka kolejnych pokoleń. Przenoszenie odbywa się prawdo-
podobnie przez kontakt z porażonymi samosiewami pod-
czas zbiorów i obrotu kolejnego plonu, 

n zainfekowana gleba – ryzyko jest słabo zbadane,
n przyczepy, palety, sprzęt rolniczy do sadzenia, zbioru i upra-

wy – bakterie łatwo rozprzestrzeniają się przez kontakt z in-
nymi bulwami, np. podczas obrotu a także, pośrednio, przez 
porażone powierzchnie, 

n przechowalnie, opakowania, powierzchnie, które miały kon-
takt z porażonym materiałem roślinnym (sortowniki, prze-
nośniki, środki transportu, urządzenia konfekcjonujące) – 
przeżywalność jest niska na mokrych powierzchniach i su-
chych powierzchniach w wilgotnych warunkach dlatego za-
leca się mycie (parowanie) powierzchni przed dezynfekcją. 

Rys. 1. Korzystanie z kwalifikowanego materiału sadzenia-
kowego w relacji do kierunków produkcji ziemniaka 
w gospodarstwach rolnych w Polsce w 2018 roku.
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Źródła zawleczenia do gospodarstwa rolnego
Cms z zewnątrz:

q Porażony materiał rozmnożeniowy.
q Wypożyczanie maszyn i narzędzi z gospodarstw, w których 

występuje Cms.
q Brak dezynfekcji kół środków transportu, które znajdowały 

się w strefach porażonych Cms (gospodarstwa, targowiska).
q Używanie opakowań (worków, skrzyń), które wcześniej mia-

ły kontakt z zakażonymi ziemniakami.
q Przebywanie na terenie gospodarstw osób, które wcześniej 

przebywały w miejscach zakażonych Cms.
q Zakup i stosowanie obornika zwierzęcego z gospodarstw, 

w których zwierzęta karmiono surowymi ziemniakami za-
każonymi Cms.

q Bliskie sąsiedztwo plantacji, na których stwierdzono wystę-
powanie Cms (przenoszenie przez owady, zwierzęta, ludzi).

Skutki wykrycia organizmów kwarantannowych 
ziemniaka w gospodarstwie:

n nałożenie kwarantanny (zakazu uprawy 4-8 lat) na miejsce 
produkcji ziemniaka,

n utrata wartości zebranego plonu,
n dodatkowe koszty utylizacji porażonych partii,
n zakaz sprzedaży zbiorów ziemniaka szczególnie w obrocie 

międzynarodowym,
n bardzo często bankructwo gospodarstwa przy większej ska-

li wykrycia.

Metody zapobiegania wystąpieniu
bakteriozy pierścieniowej ziemniaka:

Brak skutecznych środków chemicznych i metod biologicz-
nych zwalczania patogena w roślinie oraz występowanie infek-
cji w formie bezobjawowej stanowią istotne czynniki utrudnia-
jące zwalczanie choroby, dlatego tak istotne jest podejmowanie 
działań zapobiegawczych.
q Stosowanie wyłącznie kwalifikowanego (lub przynaj-

mniej przebadanego) materiału sadzeniakowego.
q Przestrzeganie właściwego, co najmniej 4-letniego, zmiano-

wania w uprawie ziemniaków.

q Unikanie krojenia i uszkadzania mechanicznego sadze-
niaków.

q Obserwowanie roślin na plantacji i zwracanie szczególnej 
uwagi na te o niepokojącym wyglądzie.

q Rozdzielanie produkcji ziemniaków na sadzeniaka od ziem-
niaków konsumpcyjnych.

q Mechaniczna pielęgnacja w okresie wegetacji stwarza za-
grożenie rozprzestrzeniania się bakteriozy między roślina-
mi ziemniaka. Porażona nać jest również potencjalnym źró-
dłem infekcji poprzez śluz i sok pochodzący z uszkodzo-
nych łodyg. Jeśli istnieje konieczność przejazdów, pojazd za-
wsze powinien przejeżdżać tymi samymi redlinami.

q Gatunki takie jak: fasola, pomidor, gorczyca biała, rzod-
kiew czarna, burak, owies, cebula nie są roślinami żywi-
cielskimi dla Cms, ich uprawa pomaga przerwać cykl ży-
ciowy patogena.

q Unikanie zranień bulw przy wykopywaniu, zbieraniu, sor-
towaniu i transporcie bulw. Także ręczne usuwanie kieł-
ków może być powodem uszkodzenia bulw i otwierać dro-
gę do infekcji. Korzystnie wpływa dokładne odkamienia-
nie pól.

q Objawowa forma bakteriozy pierścieniowej na bulwach sta-
nowi w warunkach naturalnych tylko około 2% udział we 
wszystkich próbach, w których stwierdzono laboratoryjnie 
obecność komórek Cms dlatego ważne jest wykonywanie 
badań laboratoryjnych bulw.

q Niszczenie samosiewów zimniaka w roślinach następczych 
oraz chwastów z rodziny psiankowatych oraz zaniechanie 
uprawy w zmianowaniu buraków cukrowych.

q Bezwzględne przeprowadzanie dezynfekcji maszyn, sprzę-
tu, opakowań, przechowalni a także odzieży i obuwia. 

q Utylizacja odpadów powstających w procesie produkcji.
q Unikanie wypożyczania maszyn i sprzętu pomiędzy gospo-

darstwami z uprawą i przechowywaniem ziemniaka. 

Źródła:
- Metodyka Integrowanej Produkcji Ziemniaka, opracowanie zbioro-
we IHAR-PIB oddział w Jadwisinie, 2020;

- Nowacki Wojciech, Aktualne problemy w produkcji ziemniaka – bio-
asekuracja fitosanitarna, materiały pokonferencyjne, 2020;

- Pastuszewska Teresa, Pawlak Andrzej, Bakterioza pierścieniowa 
ziemniaka. Co należy wiedzieć, aby skutecznie zwalczać chorobę.

Tab. 1. Przykładowe preparaty dezynfekujące, bakteriobójcze w stosunku do Cms – oprac. IHAR-PIB oddział w Bydgoszczy. 

Nazwa środka
dezynfekującego

minimalne stężenie bakteriobójcze na różnych powierzchniach [%]

drewno guma juta papier plastik stal

Agrigerm 2000 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Agroxyde II 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5

Agrosteril 110 SL 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5

Menno Florades 1,5 3,0 - 3,0 3,0 1,5

PronTech 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Rapicid 0,5 1,0 1,5 1,0 1,0 0,5

Podchloryn sodu (chlor min. 14%) 2,0 3,0 3,0 - 1,5 0,5

Steridial P 3,0 1,5 3,0 3,0 1,5 0,5

Virkon 1,0 - 1,5 3,0 1,5 1,0

Czas działania środka dezynfekującego – kolor zielony: 1 minuta, kolor żółty: 5 minut. 
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Międzyplony
Uprawa międzyplonów nie jest bezwzględnie konieczna, gdy okres pomiędzy przedplonem a plonem następczym 
jest krótki. Natomiast, gdy po przedplonie upływa dużo czasu do wysiewu następnej rośliny lub planujemy zasiew 
rośliny jarej, uprawa międzyplonu jest zasadna, można by powiedzieć, że niezbędna.

mgr inż. Maria Jankowska
Główny Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Międzyplony i okry-
wa zielona mają za-
sadnicze znacze-
nie dla zagwaran-
towania skuteczne-
go związania pozo-
stałości azotu i okry-
cia gleby w okresie, 

gdy pole nie jest pokryte uprawą główną. 
Od momentu wprowadzenia dopłat do 
upraw międzyplonowych oraz obowiąz-
ku utrzymania obszarów proekologicz-
nych powierzchnia ich znacznie wzrosła. 

Międzyplony spełniają bardzo wiele 
różnorakich funkcji. Stymulują biologicz-
ną aktywność gleby, poprawiają odtwa-
rzanie materii organicznej gleby, tworzą 
prawidłową strukturę gleby, zapobiega-
ją powierzchniowemu zmywaniu gleby, 
pełnią funkcję ochrony i odżywiania or-
ganizmów glebowych, zapewniają prawi-
dłowy recykling składników pokarmo-
wych i ograniczają ich straty, tłumią roz-
wój chwastów, redukują parowanie wo-
dy z gleby, pobierają i gromadzą w du-
żej ilości wodę opadową.

Badacze podkreślają, że pozytywny 
wpływ uprawy międzyplonów na maga-
zynowanie wody glebowej dostrzegalny 
jest dopiero po kilku latach. Rolnikom, 
którzy obawiają się niedoboru wody, za-
lecają likwidować rośliny międzyplono-
we we wcześniejszych terminach niż jest 
to ogólnie zalecane.

Warto zaplanować strategię uprawy 
międzyplonów, która powinna uwzględ-
niać specyficzne warunki klimatyczne 
i glebowe danego gospodarstwa oraz 
gatunki uprawiane w plonie głównym. 
Uprawę międzyplonów powinniśmy wy-
korzystać do maksymalnego zwiększenia 
bioróżnorodności całego płodozmianu.

Celem naszego działania powinno 
być takie postępowanie by międzyplony 
osiągnęły jak największą biomasę. Dla-
tego najważniejszy będzie w tym przy-
padku termin siewu i staranność zabie-
gów, dopiero potem odpowiedni dobór 
gatunków. 

Siewu międzyplonów ścierniskowych 
powinniśmy dokonać jak najwcześniej po 

zbiorze plonu głównego. Niemniej jednak 
należy go uzależnić od warunków wil-
gotnościowych, które panują w tym okre-
sie. Często spotykamy się z dużymi nie-
doborami wody i nie jesteśmy w stanie 
określić, kiedy gleba będzie dostatecznie 
wilgotna, aby rośliny dobrze powscho-
dziły. Na międzyplony jare dobrze nada-
ją się gatunki kapustowatych: rzodkiew 
oleista, gorczyca, rzepak, lnianka. Szyb-
ko kiełkują i wytwarzają dużą biomasę 
a ich korzenie palowe głęboko przerasta-
ją glebę. Trzeba jednak pamiętać, że zu-
żywają dużo azotu (tu są cenne z uwa-
gi na ograniczenie zanieczyszczeń wód 
azotem) i siarki. Do kapustowatych po-
winniśmy dołączyć bobowate. Rosną do-
brze z takimi gatunkami jak: groch siew-
ny, groch pastewny, wyka, bobik, koni-
czyna perska, koniczyna aleksandryjska, 
kozieradka pospolita. Do międzyplonów 
jarych można polecić też trawy: owies 
szorstki (redukuje nicienie), sorgo (jest to-
lerancyjne na suszę), życica westerwoldz-
ka. Ilość gatunków możemy także zwięk-
szyć poprzez wysiew słonecznika, lnu 
zwyczajnego, czy gryki.

Trzeba jednak pamiętać, że rośliny ka-
pustowate nie są polecane do między-
plonów w płodozmianach, gdzie co dwa 
trzy lata uprawiany jest rzepak (szczegól-
nie niebezpieczne jest rozprzestrzenia-
nie kiły kapustnych). Należy także uni-
kać kumulacji traw na polu. Udział traw 
w płodozmianie zdominowanym przez 
zboża też nie powinien być dodatkowo 
zwiększany.

Natomiast międzyplon ozimy jest naj-
pewniejszą uprawą spośród wszystkich 
międzyplonów. Wysiewany jest na po-
czątku września i w przypadku wystą-
pienia nawet niewielkich opadów na-
siona mogą skiełkować. W październi-
ku i miesiącach następnych susza, która 
mogłaby zniszczyć zasiewy występuje ra-
czej rzadko. Występujące jesienią niedo-
bory wody nie są duże, więc nie powo-
duje to problemów z obsadą roślin, jak 
i z zwartością łanu.

Wysiewając rośliny później powin-
no się nieco zwiększyć normy wysiewu 

(o 10-15%), w stosunku do tego, gdy da-
ny gatunek wysiewamy latem. W przy-
padku, gdy wysiewamy mieszanki, to 
dobrze jest też zwiększyć ilość wysiewu 
roślin bobowatych.

Nie powinniśmy dopuszczać, aby ro-
śliny międzyplonowe zdrewniały. Będą 
one dobrze spełniały swoją rolę, gdy ich 
wegetacja zostanie przerwana w odpo-
wiednim momencie, tzn. bezpośrednio 
przed kwitnieniem. Międzyplon można 
płytko przyorać, zmulczować czy przy-
wałować. Ważne jest by znajdował się 
on wówczas w warunkach tlenowych, 
aby mogła następować prawidłowa mi-
neralizacja.

Rolnicy coraz częściej uprawiają mię-
dzyplony. Na wzrost powierzchni zasie-
wów wpływa możliwość uzyskania do-
datkowego wsparcia. Można je uzyskać 
w ramach programu rolnośrodowisko-
wo-klimatycznego (PROW 2014-2020). Na 
wzrost powierzchni uprawy wpływają 
także wymogi zazielenienia tzw. EFA. 
Trzeba tylko pamiętać, że należy je upra-
wiać zgodnie z określonymi w przepi-
sach wymogami.

Międzyplony w Pakiecie 1
Programu rolno-środowiskowo-

-klimatycznego – wymogi

W pakiecie 1 Rolnictwo zrównoważo-
ne w ramach Programu rolnośrodowisko-
wo-klimatycznego (PROW 2014-2020) ist-
nieje obowiązek realizacji na każdej dział-
ce rolnej objętej zobowiązaniem rolnośro-
dowiskowym położonej na gruntach or-
nych dwóch tzw. praktyk dodatkowych. 
Praktyki te należy zrealizować nie później 
niż do 4 roku zobowiązania. Obowiąz-
kowo jedną z tych praktyk musi być wy-
siew międzyplonów. Międzyplon ten po-
winien być wysiany do dnia 1 paździer-
nika i utrzymany na polu co najmniej 
do 15 lutego. Drugą praktykę dodatkową 
może stanowić międzyplon (wysiewany 
i utrzymywany jak wyżej), przyoranie sło-
my lub przyoranie obornika. Międzyplon 
wysiewany jako praktyka dodatkowa mu-
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si być przyorany (z wyjątkiem, gdy stosu-
jemy uprawę bezorkową).

Ustawodawca w tym przypadku nie 
określił wymogów odnośnie składu ani 
gatunku roślin zastosowanych w mię-
dzyplonie. Z tego wynika, że mogą to 
być międzyplony jedno lub wielogatun-
kowe, ozime lub jare.

Międzyplony w Pakiecie 2
Programu rolno-środowiskowo-

-klimatycznego – wymogi

Międzyplony wysiewane w ramach 
tego zobowiązania muszą składać się co 
najmniej z 3 gatunków roślin, przy czym 
gatunek dominujący lub gatunki zbóż nie 
mogą stanowić więcej niż 70% jej składu. 
Rośliny międzyplonowe należy wysiać 
do dnia 15 września i utrzymać na po-
lu do dnia 1 marca. Międzyplonów nie 
wolno nawozić. 
n siew roślin międzyplonowych w ter-

minie do dnia 15 września;
n zakaz wznawiania zabiegów agrotech-

nicznych przed dniem 1 marca;
n stosowanie jako międzyplon wyłącznie 

mieszanki złożonej z minimum 3 ga-
tunków roślin, przy czym gatunek ro-
śliny dominującej w mieszance lub ga-
tunki zbóż wykorzystane w mieszance 
nie mogą przekroczyć 70% jej składu;

n zakaz stosowania pestycydów w mię-
dzyplonie;

n niestosowanie komunalnych osadów 
ściekowych;

n przyoranie biomasy międzyplonu, 
z wyłączeniem uprawy gleby w sys-
temie bezorkowym;

n zakaz uprawy w plonie głównym mie-
szanki tych samych roślin (w przy-

padku międzyplonu ozimego również 
form jarych);

n dopuszczalne jest spasanie mieszanek 
roślin jarych jesienią, a mieszanek ro-
ślin ozimych lub mieszanek roślin ja-
rych i ozimych – wiosną, jeżeli dorad-
ca rolnośrodowiskowy dopuści taką 
możliwość.

Międzyplony uprawiane jako EFA
– wymogi

Jako międzyplon, który uznaje się 
za EFA, wysiewa się mieszanki złożo-
ne przynajmniej z 2 gatunków należą-
cych do następujących grup: zbóż, ole-
istych, pastewnych, bobowatych oraz 
miododajnych. Mogą one być wysie-
wane jako wsiewka, międzyplon ścier-
niskowy lub międzyplon ozimy. Istnie-
je ogólny zakaz stosowania środków 
ochrony roślin na obszarach produk-
cyjnych (w tym międzyplonach) zali-
czanych do EFA. Dotyczy to również 
zapraw nasiennych.

Wsiewka w uprawę główną. Zakaz 
stosowania środków ochrony roślin obo-
wiązuje od momentu zbioru uprawy 
głównej przez okres co najmniej 8 tygo-
dni lub do momentu wysiewu kolejnej 
uprawy głównej.

Międzyplon ścierniskowy.
q Wysiewamy go w okresie od 1 lipca do 

20 sierpnia i utrzymujemy do co naj-
mniej do 15 października, lub

q Wysiewamy w okresie od 1 lipca do 
20 sierpnia i utrzymujemy przez co 
najmniej 8 tygodni. W tym przypad-
ku musimy złożyć do ARiMR w cią-
gu 7 dni od wysiewu oświadczenie 

o dacie wysiewu mieszanki. Jeże-
li tego nie zrobimy, to ARiMR przyj-
muje, że mamy obowiązek utrzyma-
nia międzyplonu do 15 października. 
Wzór oświadczenia znajdziemy pod 
linkiem: https://www.arimr.gov.pl/filead-
min/pliki/PB_2020/Kampania_2020/Do-
kumenty_OB/O_23_Oswiadczenie_o_ter-
minie_wysiewu_miedzypolnu_sciernisko-
wego_2020.pdf
Międzyplon ozimy. Należy wysiać 

w okresie pomiędzy 1 lipca a 1 paździer-
nika i utrzymać mieszankę co najmniej 
do 15 lutego. 

Do międzyplonów EFA nie można za-
liczyć: mieszanek złożonych z samych 
zbóż, międzyplonów wysiewanych jesie-
nią z przeznaczeniem na paszę lub wy-
pas, przypadków w których mieszanka 
uprawiana jako międzyplon jest następ-
nie uprawiana jako plon główny w roku 
następującym po wysiewie mieszanki. 

Jeżeli rolnik realizuje Pakiet 1. Rol-
nictwo zrównoważone w ramach „Dzia-
łania rolno-środowiskowo-klimatyczne-
go” PROW 2014-2020 i w swoim gospo-
darstwie posiada międzyplony, których 
w danym roku i na danej działce nie wy-
kazuje jako praktykę dodatkową, to taki 
obszar może jednocześnie zadeklarować 
jako obszar EFA, pod warunkiem speł-
nienia wymogów dotyczących między-
plonów uznawanych jako obszar EFA. 
Jeżeli międzyplon w danym roku zosta-
nie zadeklarowany jako praktyka dodat-
kowa, to w takim przypadku nie może 
być on jednocześnie zadeklarowany jako 
obszar EFA. Jeżeli rolnik realizuje wa-
riant 2.1 Międzyplony, pakiet 2. Ochro-
na gleb i wód w ramach „Działania rol-
no-środowiskowo-klimatycznego”PROW 
2014-2020, to międzyplonów uprawianych 
w celu realizacji ww. zobowiązania nie 
może jednocześnie zadeklarować jako ob-
szar EFA. Jeżeli w gospodarstwie upra-
wia się więcej międzyplonów (ponad po-
wierzchnię wynikającą ze zobowiązania) 
i nie deklaruje ich do ww. wariantów 
ramach działania rolno-środowiskowo-
-klimatycznego PROW 2014-2020, wtedy 
międzyplony te można zadeklarować ja-
ko obszar EFA.

Źródła:
- Międzyplony w praktyce. F. Thomas, 
M. Archambeaud. Oficyna Wydawnicza 
OIKOS Sp. z o.o., Warszawa 2019.

- Farmer 30.10.2015 r.
- www.bezpługa.pl

fot. M. Jankowska
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Wymagania
glebowo-klima-

tyczne

Do uprawy kukury-
dzy na ziarno najod-
powiedniejsze są gle-
by zasobne w próch-

nicę, ciepłe, o dobrej strukturze, przepusz-
czalne o optymalnej pojemności wodnej, 
zasobne w składniki pokarmowe i o od-
czynie zbliżonym do obojętnego. Roślina 
ta w warunkach rolnictwa ekologicznego 
ma duże wymagania w stosunku do przed-
plonu. Powinna być ona uprawiana po oko-
powych na oborniku, strączkowych, motyl-
kowatych lub mieszankach motylkowatych 
z trawami. Plony kukurydzy zależą od za-
sobności gleby w substancję organiczną, 
dlatego tak istotna jest odległość stanowi-
ska pod kukurydzę od nawożenia oborni-
kiem. W miarę oddalania się od nawoże-
nia obornikiem, plon kukurydzy maleje. 

Dobór odmian

Podstawowymi kryteriami odpowied-
niego wyboru odmian ziarnowych po-
winny być takie cechy jak:
n wysoki poziom plonowania, 
n odporność na chłody, odpowiednia 

wczesność, 
n odporność na choroby, szkodniki i wy-

leganie,
n możliwość aktywnego dosychania ziar-

na w polu przy utrzymywaniu się zie-
lonych liści.

W rejestrze COBORU jest kilkanaście 
odmian ze wskazaniem do uprawy meto-
dami ekologicznymi. Producent kukury-
dzy musi dokonać świadomego wyboru 
odmian do swoich potrzeb i oczekiwań. 

Uprawa roli

W warunkach rolnictwa ekologiczne-
go kukurydzy na ziarno nie powinno się 

uprawiać w monokulturze z uwagi na na-
silenie się występowania szkodników, cho-
rób i uciążliwych chwastów. Uprawa roli 
pod kukurydzę musi być wykonana bar-
dzo starannie. Rodzaj i sposób przepro-
wadzenia zabiegów uprawowych jesienią 
zależy od przedplonu. Wiosenne zabiegi 
uprawowe mają na celu zachowanie zapa-
su wody glebowej zgromadzonej w czasie 
zimy i stworzenie korzystnych warunków 
do szybkich oraz wyrównanych wscho-
dów kukurydzy. Pierwszym zabiegiem 
wiosennym jest bronowanie. Zabiegi upra-
wowe należy wykonywać przy właściwej 
wilgotności gleby, tak by nie spowodować 
zbytniego rozpylenia bądź ugniecenia gle-
by. Bezpośrednio przed siewem należy gle-
bę doprawić, najlepiej za pomocą zestawu 
uprawowego, np. składającego się z kulty-
watora wąskozębnego i wału strunowe-
go. Zastosowanie takiego agregatu umoż-
liwia rozkruszenie brył, wyrównanie po-
la i spulchnienie roli do głębokości siewu 
nasion, tj. 4-6 cm na glebach zwięzłych 
i 6-8 cm na glebach lżejszych. W ostat-
nich latach wiosny są suche i zwłaszcza 
na glebach lżejszych należałoby po siewie 
zastosować wał w celu wyrównania po-
wierzchni i zwiększenia podsiąkania. Wy-
równana powierzchnia pola z kukurydzą 
umożliwi precyzyjne prowadzenie brony 
chwastownik w celu zwalczania siewek 
chwastów a wczesne zwalczanie chwa-
stów przed wschodami kukurydzy ma 
istotne znaczenie w późniejszym etapie 
odchwaszczania. 

Wymagania pokarmowe i nawożenie

W porównaniu do innych gatunków 
roślin uprawnych, kukurydza pobiera 
z gleby znaczne ilości składników po-
karmowych. Według badań IUNG-PIB, 
średnie pobranie makroskładników przez 
kukurydzę uprawianą na ziarno w prze-
liczeniu w kg/1 tonę ziarna + słoma jest 
na poziomie 20-30 kg N; 10-14kg P2O5; 24-
33 kg K2O; 4-5 kg MgO.

Nawożenie kukurydzy jest uzależnio-
ne od naturalnej zasobności gleby, przed-
plonu i wysokości oczekiwanego plonu 
oraz od odległości stosowania obornika 
lub gnojowicy w płodozmianie. Kukury-
dza dobrze wykorzystuje składniki po-
karmowe zawarte w nawozach natural-
nych. Szczególnie na glebach lżejszych 
i ubogich w związki próchniczne. Źró-
dłem azotu w ekologicznym systemie 
uprawy są rośliny motylkowate wielolet-
nie i strączkowe oraz nawozy naturalne. 
Intensywne pobieranie składników po-
karmowych przez kukurydzę rozpoczy-
na się w okresie wykształcenia 6-8 liści 
i trwa do fazy zasychania znamion. Jest 
to zwykle okres od II dekady czerwca 
do II dekady sierpnia. W tym czasie ro-
śliny pobierają około 85% całkowitej ilo-
ści azotu. Reszta jest pobierana w po-
czątkowym okresie wzrostu (3%) i pod-
czas wypełniania ziarna (12%). Lepsze 
wykorzystanie azotu zależy od regulacji 
odczynu gleby i jej zasobności w przy-
swajalny fosfor, potas i magnez. Ozna-
czenie ich zawartości oraz określenie po-
trzeb należy wykonać przed wysiewem 
kukurydzy. W przypadku niskiej zawar-
tości składników pokarmowych w gle-
bie konieczne jest zastosowanie nawo-
zów zalecanych w wykazie do stosowa-
nia w rolnictwie ekologicznym. 

Siew

Optymalny termin siewu ma istotne 
znaczenie dla rozwoju i plonowania ku-
kurydzy. Gatunek należy do roślin dnia 
krótkiego. Skrócony dzień przyspiesza 
rozwój generatywny roślin. Wskutek 
opóźniania siewu, a tym samym wydłu-
żania się dnia, wytwarza ona większą 
masę wegetatywną. Jednocześnie nastę-
puje opóźnienie rozwoju roślin i ich doj-
rzewania. Wywołuje to zmniejszenie plo-
nu kolb i zawartości suchej masy w plo-
nie. Wcześniejszy siew prowadzi do wyż-
szych plonów, lecz zależy on także od 

Ostatnio obserwuje się coraz większe zainteresowanie uprawą kukurydzy zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę. Zmiany 
klimatyczne spowodowały, że w północnych i północno-wschodnich rejonach Polski uprawa ta również stała się moż-
liwa. Wzrost zainteresowania tym gatunkiem jest również efektem możliwości jej uprawy w rolnictwie ekologicznym, 
którego rozwój jest tendencją ogólnoświatową.

mgr inż. Mirosław Zdunek 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Lidzbark Warmiński

Uprawa kukurydzy na ziarno metodami 
ekologicznymi
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temperatury gleby. Optymalny termin 
przypada wówczas, gdy temperatura 
gleby na głębokości 10 cm wynosi 10°C. 
Wczesne wejście z siewem na pole umoż-
liwia roślinom lepsze ukorzenienie, a spa-
dek temperatury nie jest wówczas groźny 
dla większych już siewek. 

Głębokość siewu na glebach lżejszych 
powinna wynosić 6-8 cm a na glebach 
ciężkich i średnich 4-5 cm. W czasie sie-
wu ziarna kukurydzy powinny być uło-
żone na niespulchnionej warstwie gle-
by, wówczas lepsze jest podsiąkanie wo-
dy, a wschody są szybsze i bardziej wy-
równane. Zaleca się siew w rozstawie 70-
80 cm. Najistotniejszym czynnikiem plo-
notwórczym jest obsada roślin na jedno-
stce powierzchni. Optymalna obsada ro-
ślin to nie tylko liczba roślin na jednost-
ce powierzchni, ale również równomier-
ne ich rozmieszczenie w rzędzie. W upra-
wie kukurydzy na ziarno obsada – od 70 
do 100 tys. roślin/ha.

Ochrona przed chwastami

Odchwaszczanie mechaniczne pola 
przeznaczonego pod kukurydzę rozpo-
czyna się po zbiorze przedplonu. Wyko-
nuje się wówczas uprawki (wykorzystując 
agregat podorywkowy) w celu zatrzyma-
nia wody w glebie i pobudzania nasion 
chwastów do kiełkowania. Do czasu or-
ki zimowej, kilkukrotnie stosowane jest 
bronowanie. W ostatnich latach na gle-
bach średnich i lżejszych nie wykonuje 
się orki zimowej, lecz przekłada się ją na 
okres wiosenny. Po zimach bez okrywy 
śnieżnej i znacznych opadach atmosfe-
rycznych gleba jest zbita i struktura ma-
ło zachowana. Orka wiosenna napowie-
trza glebę, co efekcie przywraca właści-
wą strukturę gleby i powoduje jej szybsze 
nagrzewanie się. Dodatkowo część kieł-
kujących chwastów po zimie jest niszczo-
na. Wiosenne zwalczanie chwastów roz-
poczynać trzeba w momencie kiełkowa-
nia siewek chwastów przed wschodami 
rośliny uprawnej. Najczęściej stosuje się 
bronę chwastownik, która w tym okre-
sie niszczy siewki chwastów a nie uszka-
dza kiełkującej kukurydzy. Początkowo 
po skiełkowaniu wzrost kukurydzy jest 
powolny, dlatego narażona jest na za-
chwaszczenie, szczególnie chwastami ta-
kimi jak: komosa biała, szarłat szorstki, 
ostrożeń polny, przytulia czepna, żółtli-
ca drobnokwiatowa, psianka czarna, ru-
mian polny, powój polny. Badania IUNG-
-PIB Puławy wykazały dużą skuteczność 

w ograniczeniu chwastów przy stosowa-
niu pielęgnacji mechanicznej pielnikiem 
szczotkowym, opielaczem lub obsypni-
kiem. Zabiegi te wpływały korzystnie na 
plonowanie kukurydzy, jakość uzyskane-
go plonu, a przede wszystkim skutecz-
nie ograniczały występowanie chwastów.

Ochrona przed chorobami

Do najgroźniejszych chorób kukury-
dzy należą: zgnilizna korzeni, zgorzel 
siewek, głownia guzowata kukurydzy, 
zgorzel podstawy łodygi i fuzarioza kolb 
oraz plamistość pochew liści. Wystąpie-
nie infekcji grzybowych i bakteryjnych, 
oprócz obniżki plonu, powoduje zdrob-
nienie ziarna, sprzyja wyleganiu roślin 
i znacznemu pogorszeniu wartości paszo-
wej. Jednym z elementów w ochronie ku-
kurydzy przed chorobami jest dobór od-
mian mniej podatnych na choroby. Istot-
nym czynnikiem walki z chorobami jest 
zachowanie prawidłowego płodozmia-
nu, starannej uprawy roli i optymalnego 
nawożenia stwarzając roślinie sprzyjają-
ce warunki wzrostu. Zdrowa roślina ma 
większą zdolność do obrony. Po zbiorze 
kukurydzy porażone organy należy usu-
nąć i zniszczyć. 

Ochrona przed szkodnikami

Zdecydowana mniejszość szkodników 
kukurydzy powoduje poważne szkody 
w uprawie, reszta przyczynia się głów-
nie do obniżenia poziomu odporności ro-
ślin, a tym samym do ułatwienia wnika-
nia groźnych patogenów chorobotwór-
czych do wnętrza tkanek. Do najczęściej 
występujących szkodników kukurydzy 
zalicza się: pędraki, mszyce, stonkę ku-
kurydzianą, drutowce, rolnice, omacnicę 
prosowiankę oraz ploniarkę zbożówkę.

Jedną z najważniejszych metod zwal-
czania szkodników jest dobór właściwej 
odmiany, która charakteryzuje się wyso-
ką odpornością. Odpowiednia odmiana 
kukurydzy może w znacznym stopniu 
ograniczyć niekorzystne działanie plo-
niarki zbożówki, omacnicy prosowianki 
oraz stonki kukurydzianej. Jeśli chodzi 
o zwalczanie ploniarki zbożówki, to od-
miana powinna charakteryzować się sto-
sunkowo szybkim wzrostem na początku 
wegetacji – ekologiczna kukurydza staje 
się wówczas dużo mniej atrakcyjniejsza 
dla samic, które składają jaja. Warto rów-
nież wybierać odmiany, które ustawiają 
blaszki liściowe w pozycji jak najbardziej 

pionowej, ponieważ ułatwi to osypywa-
nie się jaj na glebę np. podczas opadów 
deszczu. Intensywny i mocny system ko-
rzeniowy o dużej ilości korzeni podpo-
rowych to cecha odmian kukurydzy od-
pornych na larwy stonki kukurydzianej. 
W przypadku, gdy kukurydza jest zagro-
żona wystąpieniem omacnicy prosowian-
ki, powinno się unikać odmian wcze-
snych ze względu na ich podwyższoną 
podatność na uszkodzenia. W takiej sy-
tuacji należy wybierać odmiany średnio 
późne. Najwcześniejsze odmiany moż-
na jednak wykorzystać do obsiewu pa-
sów brzeżnych plantacji, na których sa-
mice złożą zdecydowaną większość jaj. 
Drutowców, pędraków można się pozbyć 
z pola także poprzez odpowiednie zabie-
gi agrotechniczne tj. właściwy odczyn 
gleby – wapnowanie, głęboka orka, czę-
ste spulchnianie gleby.

Do zwalczania szkodników w upra-
wie kukurydzy wykorzystuje się ochro-
nę biologiczną. Biologiczna ochrona ku-
kurydzy polega na wprowadzeniu do 
uprawy naturalnych wrogów dla szkod-
ników np. kusaków, biedronkowatych, 
bzygowatych, złotookowatych, pająków, 
chrząszczy z rodziny biegaczowatych 
oraz pasożytniczych muchówek czy plu-
skwiaków.

Zbiór

Zbiór kukurydzy na ziarno przepro-
wadza się w dojrzałości pełnej, u wie-
lu odmian wówczas pojawia się czarna 
plamka widoczna u nasady ziarniaka. 
Czarna plamka kończy fazę nalewania 
ziarna, które od tego momentu traci wo-
dę. Ponieważ przerwaniu ulega połącze-
nie ziarniaka z rośliną, woda nie wraca 
do łodyg i odparowywana jest od tego 
momentu bezpośrednio przez ziarniaki, 
przez wierzchołek kolby i liście okrywo-
we kolby. W czasie zbioru zawartość wo-
dy w ziarnie powinna być jak najniższa, 
gdyż znacznie ograniczy to koszty susze-
nia ziarna i zmniejszy uszkodzenia ziar-
na w czasie omłotu. 

Do zbioru kukurydzy na ziarno uży-
wa się kombajnu wyposażonego w spe-
cjalistyczną przystawkę do obrywania 
kolb kukurydzy. 

Źródła:
- IUNG –BIP Puławy – Księżak J. 
- Uprawa kukurydzy metodami ekologiczny-
mi CDR Radom
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Profilaktyka chorób inwazyjnych u przeżuwaczy

Odrobaczanie jest 
zarówno zabiegiem 
leczniczym i zapo-
biegawczym. Przed 
przystąpieniem do 
tego zabiegu nale-
ży dokonać klinicz-
nego przeglądu ca-

łego stada, pobrania próbek kału, które 
wysyła się do Zakładu Higieny Wetery-
naryjnej w celu wykonania badań wy-
krywających obecność pasożytów. Prób-
ki kału pobiera się bezpośrednio z od-
bytnicy zwierzęcia i w tym samym dniu 
przesyła do badań. Czas trwania trans-
portu nie powinien przekraczać 48 go-
dzin. Próbkę kału każdego zwierzęcia 
pakuje się osobno, najlepiej do naczy-
nia szklanego lub innego szczelnie za-
mkniętego, zaznaczając numer identy-
fikacyjny zwierzęcia. Wielkość próbki 
kału końskiego czy bydlęcego powinna 
być zbliżona do wielkości jaja kurzego 
zaś owczego 5-6 grudek. 

Odrobaczaniu musi podlegać całe sta-
do, z wyjątkiem samic w drugiej poło-
wie ciąży. Powinny być oddzielone od 
reszty stada. Zabieg musi być przepro-
wadzony pod kontrolą lekarza wetery-
narii, ponieważ środki odrobaczające są 
z reguły środkami toksycznymi. Odro-
baczanie przeprowadza się w następują-
cych okresach:
n przeciw motylicy wątrobowej – wio-

sną, przed wypędzeniem zwierząt na 
pastwisko, następnie 10 tygodni póź-
niej i po raz trzeci późną jesienią.

n przeciw robakom płucnym oraz roba-
czycy żołądkowo-jelitowej – wiosną 
przed wypędem na pastwisko oraz 
przed powrotem do pomieszczeń zi-
mowych, tuż przed zakończeniem se-
zonu pastwiskowego.

n przeciw gzowi bydlęcemu – z końcem 
zimy i wczesną wiosną, przed wyj-
ściem zwierząt na pastwisko.

Równolegle z odrobaczaniem należy 
przystąpić do dewastacji niszczenia pa-
sożytów w środowisku zewnętrznym. Po 
upływie 7 dni od momentu odrobacze-
nia zwierząt należy przeprowadzić do-

kładne odkażanie pomieszczeń oraz ich 
wyposażenia. Do tego celu można zasto-
sować m.in. mleko wapienne, gorący ług 
sodowy czy wrzącą wodę, która skutecz-
nie niszczy jaja glist. Należy codziennie 
usuwać kał i ściółkę, a obornik czy gno-
jowicę poddać również odkażeniu. Naj-
prostszą metodą odkażania obornika jest 
metoda biotermiczna polegająca na je-
go kopcowaniu przez okres 1 miesiąca. 
W trakcie składowania obornika, w pro-
cesie fermentacji, wytwarza się znaczna 
ilość ciepła, powodująca podwyższenie 
jego temperatury, nawet do 70°C, w któ-
rej giną wszystkie jaja i larwy pasożytów. 
W gnojowicy nie zachodzącą procesy bio-
termicznego samoodkażania, gdyż ma 
ona stałą temperaturę. Jej przetrzymywa-
nie do 3-4 miesięcy w zbiornikach skła-
dowych ma zapewnić wyginięcie larw 
i jej pasożytów.

Szerzenie się chorób inwazyjnych, 
u zwierząt trawożernych, należy w du-
żym stopniu od stanu higienicznego pa-
stwisk. Z tego też względu stałe użytko-
wanie pastwisk zastępowane jest użytko-
waniem zmiennym, co umożliwia syste-
matyczne odkażanie zwalnianej jego czę-
ści. Na kwaterze zwierzęta jednego ga-
tunku mogą przebywać jeden tydzień, 
a tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo 
robaczyc płuc, przez 5 dni. Po zaprze-
staniu wypasu kwaterę powinno się od-
kazić chemicznie, np. wapnem palonym, 
2% roztworem siarczanu miedzi lub siar-
czanem miedzi w proszku, w ilości 10-
30 kg/ha. Na kwaterę zwierzęta można 
wprowadzić ponownie dopiero po upły-

wie 6-8 tygodni. Źródłem zakażenia pa-
stwisk jest kał zwierząt, dlatego też na-
leży usuwać go co 2-3 dni, a gdy jest to 
niemożliwe, należy kał rozbijać na drob-
ne grudki i rozrzucać cienką warstwą. Ja-
ja i larwy poddaje się w ten sposób dzia-
łaniu czynników atmosferycznych, szcze-
gólnie promieniowania słonecznego, co 
powoduje ich szybsze wysychanie.

Źródłem inwazji mogą też być zbior-
niki wody stojącej, kałuże, płytkie stru-
mienie, rowy odpływowe itp. Stwarzają 
one sprzyjające warunki rozwoju niektó-
rych żywicieli pośrednich np. błotniar-
ki stawowej, ważnego ogniwa rozwoju 
motylicy wątrobowej. W celu uniknięcia 
inwazji należy osuszać łąki i pastwiska. 
Płytkie zbiorniki wody stojącej należy 
wyłączyć z użytkowania pastwiskowego 
przez odpowiednie ich ogrodzenie. Miej-
sca mogące być źródłem inwazji motyli-
cy wątrobowej, np. rowy, kałuże itp. nale-
ży odkazić np. przez opryskanie 1% roz-
tworem siarczanu miedziowego lub 3% 
roztworem soli kuchennej. Zabiegi te na-
leży przeprowadzać tuż przed sezonem 
pastwiskowym, po upływie miesiąca od-
każanie powtórzyć.

Źródła:
- Bednarski M. Choroby bydła podstawy dia-
gnostyki i terapii, Wydawnictwo APRA, 
Myślęcinek 2015.

- Sobiech P., Bednarski M., Snarska A., Bed-
narska M. Wybrane schorzenia pasożytni-
cze przeżuwaczy „Lecznica Dużych Zwie-
rząt”, 3/2009, s. 64-66,68.

- www.tygodnik-rolniczy.pl

Zwalczanie chorób pasożytniczych polega na odrobaczaniu zwierząt oraz zapobieganiu zarażeniu się poprzez nisz-
czenie pasożytów w pomieszczeniach, w gnojowicy i oborniku, na pastwiskach i wodopojach

mgr inż. Grzegorz Kasprowicz 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława
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Kiszonka z kukurydzy?
Wysoka temperatura powietrza oraz częste opady deszczu sprawiają, że kukurydza dobrze się rozwija, a plantacje 
na terenie województwa wyglądają dobrze. Przy sprzyjających warunkach środowiskowych, odpowiednio zadbana 
plantacja kukurydzy odwdzięczy się wysokim plonem ziarna czy to zielonej masy.

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

W przypadku ze-
brania ziarna dal-
sze losy kukurydzy 
polegają na jego za-
bezpieczeniu – wy-
suszenie, odpowied-
nie przechowywa-
nie. Jednak w przy-

padku zbioru kukurydzy na kiszonkę na-
leży pamiętać o odpowiednim jej przygo-
towaniu aby uzyskana pasza cechowała 
się najwyższą jakością. Należy pamiętać 
o określeniu optymalnego terminu zbio-
ru oraz odpowiednim ubiciu i zabezpie-
czeniu pryzmy – wszystko to postaram 
się przybliżyć w treści poniżej.

Co to takiego kiszonka? Kiszonka jest 
to produkt konserwacji materiału paszo-
wego otrzymanego na skutek działania 
mikroorganizmów wytwarzających kwas 
mlekowy. Na pomyślny przebieg fermen-
tacji wpływa:
q Pojemność buforowa roślin – określa-

na jest na podstawie ilości w komór-
kach roślin białek, aminokwasów oraz 
soli organicznych i ich soli. Wraz ze 
wzrostem pojemności buforowej rośli-
ny maleje zdolność do jej zakiszania. 
Wysoką pojemnością buforową charak-
teryzują się rośliny o wysokiej zawar-
tości białka, a niskiej cukru np. lucer-
na, koniczyna. Dużo łatwiej zakiszają 
się rośliny o niskiej pojemności buforo-
wej, a dużej zawartości cukru np. ku-
kurydza, zielonki zbóż, niektórych traw. 
Warto zaznaczyć, że wysokie nawoże-
nie azotowe działa niekorzystnie na ła-
twość zakiszania surowca.

q Zawartość cukrów w zakiszanym su-
rowcu – w przypadku zakiszania roślin 
bez dodatku konserwantu jest to bar-
dzo ważny aspekt. Cukry są pożywką 
dla bakterii fermentacyjnych oraz słu-
żą do produkcji kwasu mlekowego, któ-
ry obniża pH kiszonki uniemożliwia-
jąc rozwój bakterii niepożądanych. Ro-
śliną o najwyższej koncentracji cukrów 
jest kukurydza (250 g/kg s.m.), pośred-
nią trawy, a najniższą koncentracją cu-
kru cechują się rośliny bobowate.

q Zawartość suchej masy – najefektyw-
niej zakiszają się rośliny o zawartości 
suchej masy na poziomie 30-35%. Ro-
śliny zbyt wilgotne cechują się niższą 
koncentracją cukrów. Podczas procesu 
kiszenia roślin nadmiernie wilgotnych 
wytwarza się więcej kwasu octowe-
go oraz następuje istotny odpływ so-
ku kiszonkowego. Natomiast rośliny 
o zbyt wysokiej zawartości suchej ma-
sy >40% trudniej się ugniatają, w wy-
niku czego następuje niższe wyparcie 
tlenu z kiszonego surowca. 

q Obecność tlenu – proces kiszenia ro-
ślin zachodzi wyłącznie w warunkach 
beztlenowych, w których mogą rozwi-
jać się bakterie fermentacji mlekowej 
odpowiedzialne za wytwarzanie kwa-
su mlekowego konserwującego suro-
wiec. Obecność tlenu w sporządza-
nej kiszonce skutkuje rozwojem nie-
pożądanych bakterii tlenowych, ple-
śni oraz grzybów, które psują kiszon-
kę. Stworzeniu warunków beztleno-
wych oprócz ograniczonej zawarto-
ści suchej masy ułatwia rozdrobnie-
nie surowca na frakcje 0,5-2 cm. Aby 
chronić kiszonkę przed dostępem tle-
nu należy ją szczelnie okryć folią.

q Substancje konserwujące (zakiszacze) 
– środki te ułatwiają przebieg proce-
su fermentacji, poprawiają jakość oraz 
trwałość kiszonki. Wyróżnia się kon-
serwanty chemiczne np. kwas mle-
kowy, kwas mrówkowy oraz konser-
wanty biologiczne, które zawierają 
szczepy bakterii mlekowych.

Kukurydza jest rośliną, która cechuje 
się niską zawartością białka, a wysoką za-
wartością cukrów. W związku z tym jest 
to pasza o wysokiej koncentracji energii. 
Ze względu na swoją energetyczność jest 
bardzo popularną paszą wśród gospo-
darstw specjalizujących się w produkcji 
mleka jak i mięsa. Niestety jest ona ubo-
ga w witaminy oraz składniki mineralne 
tj. wapń, fosfor, potas i sód. Chcąc spo-
rządzić kiszonkę wysokiej jakości należy 
pamiętać, że oprócz prawidłowej agro-
techniki, nawożenia, ochrony, przebiegu 

pogody ważnym aspektem jest dobranie 
odpowiedniej odmiany. Pierwszym kry-
terium doboru odmiany są wymagania 
glebowe oraz długość okresu wegetacji. 
Należy wybrać odmianę, która sprosta 
warunkom panujących w naszym gospo-
darstwie. Głównym wyznacznikiem do-
boru odmiany kukurydzy jest jej wcze-
sność, czyli liczba FAO. W warunkach 
klimatu Polski wczesność odmiany roz-
kłada się następująco:
q FAO 230-250 – dla północno-wschod-

niej części kraju,
q FAO 250-270 – dla środkowej oraz po-

łudniowej części kraju.

Jednak doświadczenia przeprowadzo-
ne przez COBORU wykazują, że rośliny 
o średnio późnej wczesności również da-
ją sobie świetnie radę w województwie 
warmińsko-mazurskim. Oprócz kryte-
rium wczesności przy doborze odmia-
ny trzeba zwrócić uwagę na wysokość 
plonu ogólnego suchej masy kiszonki, 
udział plonu suchej masy kolb w ogól-
nym plonie suchej masy oraz zawartość 
suchej masy w roślinach w czasie zbioru, 
która powinna wynosić 30-35%. Za wy-
soką wartość energetyczną kiszonki od-
powiada jej ziarno, a więc pożądane jest 
aby udział kolb w czasie zbioru stanowił 
45-55% ogólnej masy rośliny.

Najważniejsze jest trafne określenie 
terminu zbioru

Termin rozpoczęcia zbioru rośliny jest 
bardzo ważnym elementem technologii 
produkcji kiszonki z kukurydzy, gdyż od 
niego uzależniona jest jakość sporządza-
nej kiszonki. Wyznacznikiem rozpoczę-
cia zbioru kukurydzy jest zawartość su-
chej masy w roślinie. Uważa się, że do-
bra kiszonka powinna zawierać jak naj-
więcej ziarna przy odpowiedniej zawar-
tości suchej masy. Ilość suchej masy w ca-
łej roślinie powinna wynosić 32-35%. Na-
tomiast tak ważne z punktu energetycz-
nego ziarno kukurydzy powinno się ce-
chować dojrzałością mleczną o zawarto-
ści suchej masy na poziomie 50-55%. Wy-
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znacznikiem danego stanu fizjologiczne-
go kukurydzy jest tak zwana linia mlecz-
na ziarniaka, określana po przełamaniu 
kolby w połowie jej długości. Kiszon-
ka sporządzona z rośliny o takich para-
metrach zostanie dobrze wykorzystana 
przez krowy czy też młode bydło opa-
sowe. Właściwy termin zbioru ma miej-
sce wtedy gdy linia mleczna znajduje się 
w połowie ziarniaka.

Innym sposobem pomiaru zawarto-
ści suchej masy w roślinie jest wykorzy-
stanie kuchenki mikrofalowej, wagi oraz 
kalkulatora. W metodzie tej pomiar do-
konuje się gdy roślina jest w stadium doj-
rzałości woskowej ziarna. Wybieramy kil-
ka całych roślin z różnych miejsc pola. 
Następnie tniemy je na sieczkę, miesza-
my i odważamy 100 g próbę. Tak sporzą-
dzoną próbę umieszczamy razem z na-
czyniem wypełnionym wodą w kuchen-
ce mikrofalowej ważąc co 2 minuty. Jeżeli 
waga próby z kilku pomiarów utrzymu-
je się na stałym poziomie, np. 28 g ozna-
cza to, że zawartość suchej masy w ro-
ślinie wynosi 28%. Znając zawartość su-
chej masy w roślinie możemy precyzyj-
nie zaplanować termin zbioru wiedząc, 
że dziennie zawartość suchej masy w dni 
pochmurne wzrasta o 0,5%, natomiast 
w dni słoneczne o 0,75%. Wcześniejszy 
od zalecanego zbiór kukurydzy na ki-
szonkę – w stadium mlecznej lub mlecz-
no-woskowej dojrzałości (20% s.m.) – nie 
jest wskazany z uwagi na niską koncen-
trację energii oraz podwyższoną ilość 
włókna surowego w suchej masie. Po-
nadto kiszonka sporządzona przed ter-
minem optymalnym skutkuje wyciekiem 
soku kiszonkowego oraz wytwarza się 
więcej soku octowego powodującego za-
kwaszenie kiszonki.

Ważna jest wysokość cięcia
oraz rozdrobnienie roślin

Optymalna wysokość ścinania kuku-
rydzy wynosi 20-30 cm. Ścinanie roślin 
na takiej wysokości pozwala zwiększyć 
udział kolb, a zmniejszyć udział frakcji 
zdrewniałej w ogólnej masie roślinnej. 
Zalecana wysokość cięcia pozwala uchro-
nić masę rośliną przed zanieczyszcze-
niem ziemią oraz patogenami, np. grzy-
bami. Zaleca się aby rozdrobnienie ro-
ślin mieściło się w granicach 0,5-1,0 cm. 
Dana długość cięcia zapewnia nam roz-
bicie 90% ziarniaków, dzięki czemu stra-
ty ziarna w kale są minimalne. Krótsze 
frakcje zielonki sprzyjają lepszemu ubi-

ciu pryzmy, a tym samym stworzeniu 
warunków beztlenowych.

Prawidłowe uformowanie pryzmy

Zakiszanie w pryzmach lub silosach 
przy wysokiej ilości masy zielonki jest 
korzystniejsze z uwagi na niższy koszt 
w porównaniu do zakiszania w belach. 
Technika zakiszania w silosach i pry-
zmach jest taka samach dla różnych su-
rowców. Formowanie pryzmy jest zabie-
giem wymagającym wysokiej sprawno-
ści organizacyjnej ponieważ czas w ja-
kim powinna być sporządzona kiszonka 
wynosi maksymalnie trzy dni. Zielonkę 
można formować w postaci pryzm jak 
i w silosach betonowych. 

Ważne jest aby świeżo przywieziony 
surowiec był starannie ubity. Z punktu 
widzenia równomierności ubicia zaleca 
się silosy o ścianach betonowych ponie-
waż można podjechać sprzętem do sa-
mej krawędzi ściany silosu bez obawy 
przewrócenia się maszyny. Natomiast 
w przypadku formowania pryzmy ist-
nieje ryzyko powstawania większych 
strat składników pokarmowych w ob-
rębie ścian bocznych z tytułu niedo-
statecznego ich ubicia. Dlatego też, za-
leca się wydłużyć ściany boczne pry-
zmy w celu dokładniejszego ich ubi-
cia. Pozwoli to na ubijanie masy po-
przez przejeżdżanie wzdłuż jak i w po-
przek pryzmy. Aby zapewnić odpo-
wiedni stosunek powierzchni do ob-
jętości zaleca się formowanie pryzm 
o wymiarach:
n 6 m szerokości
n 61,5-1,8 m wysokości
n 620-26 m długości

Najlepiej ugniatają się warstwy 
o grubości 10-20 cm. Zbyt grube war-
stwy surowca 30 cm i więcej mimo za-
stosowania najcięższego sprzętu nie zo-
staną wystarczająco ubite. Dobrze ubi-
ta kiszonka powinna charakteryzować 
się masą objętościową 650 kg/m3. Waż-
na jest czystość zakiszonego surowca 
(brak zanieczyszczeń ziemią). Dlatego 
zaleca się aby zestawy transportowe nie 
wjeżdżały na zakiszaną masę lecz roz-
ładowywały surowiec na betonową pły-
tę przed wjazdem na pryzmę bądź silo-
su. Formowanie pryzmy czy też napeł-
nianie silosu należy do ciągników wy-
posażonych w ładowacze czołowe lub 
ładowarek samojezdnych. Rozgarniają 
one równomiernie zielonkę jednocze-
śnie ją ubijając. 

Zakiszaną zielonkę należy przemiesz-
czać w głąb silosu zachowując spadek 30°. 
Lepsze efekty ubicia zielonki można uzy-
skać poprzez zastosowanie wałów ugnia-
tających na trzypunktowym układzie za-
wieszenia ciągnika. Po zakończeniu formo-
wania pryzmy należy szczelnie okryć silos 
lub pryzmę folią kiszonkarską o grubości 
0,2 mm. Zabezpiecza ona przed dostępem 
tlenu oraz chroni pryzmę przed opadami 
atmosferycznymi. Folię należy zabezpie-
czyć przed zerwaniem przez wiatr okry-
wając ją oponami lub kostkami słomy. Nie-
szczelne okrycie pryzmy oraz niedostatecz-
ne ubicie surowca będzie skutkowało jego 
zagrzewaniem się, co w konsekwencji ob-
niży wartość pokarmową paszy. 

Pamiętać o dodatkach kiszonkarskich

O łatwości zakiszania się surowca 
świadczy jego stosunek zawartości cu-
krów do pojemności buforowej. Jeżeli 
wartość wskaźnika oscyluje na pozio-
mie 4 to kiszonka sporządzona z takie-
go surowca dobrze się zakisi. Do łatwo 
kiszących się surowców z uwagi na wy-
soką zawartość cukrów zalicza się ku-
kurydzę, której wartość wskaźnika to 7. 
Jednak gdy warunki zbioru nie należą do 
korzystnych, a surowiec ma podwyższo-
ną zawartość suchej masy zaleca się sto-
sować konserwanty wspomagające pro-
ces fermentacji. Powodują one obniżenie 
pH surowca potrzebnego do prawidłowe-
go przebiegu fermentacji mlekowej oraz 
zahamowanie rozkładu cukrów. Dodat-
ki kiszonkarskie zabezpieczają lub ha-
mują rozwój niekorzystnych mikroorga-
nizmów, tj. grzybów i pleśni powodują-
cych obniżenie wartości pokarmowej pa-
szy oraz straty podczas kiszenia. 

Wśród dodatków wspomagających 
proces kiszenia wyróżniamy dodatki:
q Biologiczne – zaliczamy do nich in-

okulanty (Lactobacillus plantarum, Strep-
tococcus Faecium, Lactobacillus Buchnarii 
delbricki) oraz enzymy.

q Chemiczne – w tej grupie wyróżniamy 
kwasy organiczne i ich sole (mrów-
kowy, propionowy, octowy, sorbowy, 
benzoesowy), kwasy mineralne i ich 
sole (kwas fosforowy) oraz pirosiar-
czyn sodu.

q Inne surowce i produkty roślinne 
wzbogacające w cukier lub suchą masę 
np. melasa, sieczka ze słomy zbożowej.

Kiszonkę sporządzoną według opisa-
nych zasad możemy skarmiać po upły-
wie 6-7 tygodni. 
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Chów drobiu w gospodarstwach 
ekologicznych
Chcąc zacząć produkcję drobiu w swoim gospodarstwie metodami ekologicznymi należy zapoznać się z informacja-
mi zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 889/2008. Rozporządzenie to określa w sposób bardzo szczegó-
łowy zasady prowadzenia produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. 

mgr Andrzej Kasiorkiewicz
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ostróda

Według rozporzą-
dzenia drób dzieli 
się na dwie katego-
rie, są to kury nio-
ski oraz drób do tu-
czu. Drób do tuczu 
natomiast dzieli się 
na: brojlery, perlicz-

ki, kaczki, indyki oraz gęsi. Wybierając 
rasę lub linię do chowu najlepiej jest 
wybrać takie które są najlepiej przysto-
sowane do lokalnych warunków atmos-
ferycznych, co wiąże się z ich żywotno-
ścią i odpornością na choroby. Prefero-
wane są rasy rodzime. 

Zaczynając ekologiczny chów dro-
biu najlepiej jest kupić zwierzęta od 
producentów ekologicznych. W przy-
padku, gdy nie są dostępne w wystar-
czającej liczbie zwierzęta ekologiczne 
rozporządzenie przewiduje możliwość 
kupna (na określonych zasadach) zwie-
rząt pochodzących z gospodarstw kon-
wencjonalnych. Gdy stado jest zakła-
dane po raz pierwszy, odbudowywane 
lub odnawiane, a na rynku nie ma do-
starczającej liczby sztuk ekologicznych, 
dozwolony jest zakup sztuk nieekolo-
gicznych. Sztuki te nie mogą być star-
sze niż 3 dni. W przypadku, gdy zwie-
rzęta nieekologiczne są wprowadzane 
do gospodarstwa ekologicznego, a ich 
produkty mają być sprzedawane jako 
ekologiczne: drób do produkcji mięsnej 
musi być utrzymywany przez co naj-
mniej 10 tygodni, zaś drób z przezna-
czeniem do produkcji jaj przez 6 ty-
godni. Do końca roku 2020 jest moż-
liwość wprowadzenia kur do produk-
cji jaj w wieku nie przekraczającym 18 
tygodni życia.

Jeżeli warunki naturalne pozwalają na 
całoroczne trzymanie zwierząt na otwar-
tej przestrzeni jest to możliwe. Natomiast 
w przypadku, gdy potrzebny jest budy-
nek inwentarski musi umożliwiać on na-
turalną wentylację oraz dopływ natural-

nego światła. Budynek musi zapewniać 
utrzymanie obiegu powietrza, poziomu 
kurzu, temperatury, względnej wilgotno-
ści powietrza oraz stężenia gazów nie-
szkodliwych dla zwierząt.

Obsada drobiu w budynkach mu-
si zapewniać im komfort i dobrostan, 
czyli należy udostępnić odpowiednią 
przestrzeń do stania w naturalnej po-
zycji, łatwego kładzenia się, obracania, 
czyszczenia się, zakładając możliwość 
przyjmowania wszystkich naturalnych 
pozycji oraz wykonywania wszystkich 
naturalnych ruchów takich jak prze-
ciąganie się czy machanie skrzydłami. 
Szczegółowe dane dotyczące obsady 
w budynkach znajdują się w załączni-
ku III do rozporządzenia. Obsada jest 
różna dla różnych zwierząt oraz spo-
sobu ich użytkowania. Dla przykładu: 
maksymalna liczba kur niosek na 1 m2 
budynku wynosi 6 sztuk. Każda kura 
nioska powinna mieć 18 cm grzędy dla 
siebie. Na jedno gniazdo może przy-
padać maksymalnie 7 sztuk kur nio-
sek, a w przypadku gniazda wspólne-
go każdy ptak musi mieć dla siebie 120 
cm. Wymagania dotyczą także wybie-
gów dla zwierząt. Każda kura nioska 
powinna mieć 4 m2 wybiegu (w sys-
temie rotacyjnym) dla siebie, z zacho-
waniem limitu 170kg N/ha/rok. W rol-
nictwie ekologicznym jest bezwzględ-
ny zakaz chowu zwierząt bez dostępu 
do gruntów rolnych.

W gospodarstwach ekologicznych za-
bronione jest trzymanie drobiu w klat-
kach. Ptactwo wodne musi mieć do-
stęp do zbiornika wodnego może to być: 
strumień, staw, jezioro lub sadzawka. 
Dostęp powinien być zapewniony jak 
najczęściej, gdy tylko pozwalają na to 
warunki atmosferyczne, tak aby by-
ło możliwe zaspokojenie potrzeb spe-
cyficznych dla określonych gatunków 
i spełnienie warunków w zakresie do-
brostanu zwierząt.

W kurnikach jedna trzecia powierzch-
ni podłogi musi być lita, czyli nie mo-
że być zbudowana z listew lub krat oraz 
musi być pokryta ściółką taką jak: słoma, 
wióry drzewne piasek lub torf. W przy-
padku kur niosek powierzchnia budynku 
musi zapewniać miejsce do gromadzenia 
odchodów. Otwory wejściowo-wyjściowe 
muszą być dostosowane do rozmiarów 
ptaków. Łączna długość otworów musi 
wynosić minimalnie 4 m na 100 m2 po-
wierzchni pomieszczeń przeznaczonych 
dla ptaków. W żadnym z budynków nie 
może przebywać więcej niż: 4800 kurcząt, 
3000 kur niosek, 5200 perliczek, 4000 sa-
mic kaczki piżmowej lub kaczki pekiń-
skiej lub 3200 samców kaczki piżmowej 
lub innych kaczek, 2500 kapłonów (wy-
kastrowany kogut), gęsi lub indyków. Po-
nadto maksymalna powierzchnia kurni-
ków dla drobiu mięsnego nie może prze-
kraczać 1600 m2. Budynek dla ptaków 
musi być tak skonstruowany alby był ła-
twy dostęp do otwartej przestrzeni. Drób 
musi mieć dostęp do terenów na wol-
nym powietrzu przez przynajmniej jedną 
trzecią część życia. Obszary na otwartej 
przestrzeni mogą być częściowo zakryte. 
Otwarte zagrody muszą być głównie po-
kryte roślinnością oraz być wyposażone 
w poidła i karmniki do których jest ła-
twy dostęp.

Przed wprowadzeniem nowej partii 
zwierząt kurniki muszą być opróżnione, 
wyczyszczone i zdezynfekowane. Środ-
ki, które można użyć do czyszczenia oraz 
dezynfekcji są wymienione w załączniku 
VII do rozporządzenia. Również wybie-
gi dla zwierząt należy pozostawić puste 
w celu odtworzenia roślinności. Wyma-
gania te nie dotyczą niewielkich partii 
drobiu, który jest utrzymywany na wy-
biegach i porusza się swobodnie przez 
cały dzień.

W przypadku niezależnym od rolni-
ka, takim jak ograniczenia lub zobowią-
zania nałożone prawodawstwem wspól-
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notowym, gdy nie ma możliwości za-
pewnienia dostępu do otwartej prze-
strzeni drób musi mieć stały dostęp do 
wystarczającej ilości suchej paszy ob-
jętościowej i odpowiedniego materiału 
pozwalającego ptakom na zaspokojenie 
swoich potrzeb etologicznych (np. dra-
panie się).

Światało dzienne w kurnikach może 
być uzupełniane światłem sztucznym, 
ale z zachowaniem ciągłego, minimum 
8-godzinnego, okresu odpoczynku noc-
nego bez światła sztucznego.

W chowie ekologicznym rasy wolno 
rosnące są preferowane, ale tak napraw-
dę jest możliwość chowu dowolnej rasy 
z zachowaniem odpowiedniego wieku 
ubojowego: 81 dni dla kurcząt, 150 dni 
kapłony, 49 dni kaczka pekińska, 70 dni 
samice kaczki piżmowej, 84 dni samce 
kaczki piżmowej, 92 dni kaczki mulard, 
94 dni perliczki, 140 dni indyki i gęsi 
przeznaczone do pieczenia oraz 100 dni 
samice indyka. W rolnictwie ekologicz-
nym zabronione jest rutynowe wykony-
wanie zabiegów takich jak kształtowa-
nie dziobów. Jest to dozwolone jedynie 
w uzasadnionych przypadkach, gdy ma 

to na celu poprawę stanu zdrowia, higie-
ny oraz dobrostan zwierzęcia. Przy wy-
konywaniu zabiegów można zastosować 
środki znieczulające, aby zminimalizo-
wać cierpienie. Podczas transportu nie 
można stosować środków uspakajają-
cych, a załadunek i rozładunek nie mo-
że odbywać się z zastosowaniem elek-
trycznej stymulacji.

W rozporządzeniu jest napisane, że 
przynajmniej 20% paszy powinno po-
chodzić z gospodarstwa utrzymującego 
zwierzęta. Jednakże w przypadku, gdy 
jest to niemożliwe, dozwolony jest za-
kup paszy od innych gospodarstw eko-
logicznych, najlepiej gdy są zlokalizowa-
ne w tym samym rejonie. Do dziennej 
dawki paszy powinno się dodawać pa-
sze objętościową, zieloną, susz paszowy 
lub kiszonkę. Zabronione jest przymuso-
we karmienie zwierząt. Przez pierwsze 
dwa lata, gdy gospodarstwo jest w okre-
sie konwersji na rolnictwo ekologicz-
ne, do karmienia drobiu można w 100% 
wykorzystywać własną paszę, w okre-
sie późniejszym, gdy gospodarstwo jest 
już certyfikowane jedynie 30% pasz mo-
że pochodzić z gospodarstw, które są 
w trakcie konwersji. W żywieniu dro-

biu dozwolone są inne dodatki paszo-
we, które mogą stanowić do 1% daw-
ki paszowej. Wszystkie dozwolone sub-
stancje są wymienione w załączniku V 
oraz IV do rozporządzenia. W chowie 
drobiu zabronione jest profilaktyczne 
stosowanie jakichkolwiek weterynaryj-
nych produktów leczniczych lub anty-
biotyków. Każde leczenie musi być uza-
sadnione z zastosowaniem odpowied-
nich okresów karencji.

Gospodarstwa mają różną specyfikę 
oraz pomysł na prowadzenie produkcji 
zwierzęcej. Oprócz szczegółowego za-
poznania się z rozporządzeniem, przed 
przystąpieniem do rozpoczęcia chowu 
drobiu ekologicznego, warto skonsulto-
wać swój przypadek z wybraną jednost-
ką certyfikującą lub doradcą. 

Źródło:
- Rozporządzenie Komisji (WE) NR 889/2008 
z dnia 5 września 2008 roku. Ustanawia-
jące szczegółowe zasady wdrażania rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w spra-
wie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych w odniesieniu do 
produkcji ekologicznej, znakowania i kon-
troli.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu wiedzy 
realizowanego w formie zaocznej:

pn.  „OCHRONA ŚRODOWISKA, ZDROWIA PUBLICZNEGO
I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI”

Konkurs jest organizowany w celu upowszechnienia wśród rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród 
edukacyjnych oraz dorosłej młodzieży szkół rolniczych i studentów zaocznych kierunków rolniczych wiedzy z zakresu 
dobrych praktyk obowiązujących w produkcji rolnej oraz zwiększenia ich zainteresowania wzajemnym oddziaływaniem 
rolnictwa i środowiska.
Konkurs polega na samodzielnym rozwiązaniu testu wiedzy pn. „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpie-
czeństwo żywności”, który jest zamieszczony na stronie internetowej WMODR i udostępniony w wersji papierowej 
w siedzibie oleckiego Oddziału WMODR z siedzibą w Olsztynie, Olecko, Aleja Zwycięstwa 10 oraz w biurach Powia-
towych Zespołów Doradztwa Rolniczego w: Ełku, ul. Zamkowa 8, Giżycku, ul. Przemysłowa 2, Gołdapi, ul. Wolności 20, 
Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40.

O sposobie i terminie podsumowania i wręczenia nagród organizator powiadomi zwycięzców
odrębnym zawiadomieniem, wysyłając wiadomość na wskazany w zgłoszeniu kontakt.

Regulamin, karta zgłoszenia, test i karta odpowiedzi
są dostępne na stronie ośrodka www.wmodr.pl (zeskanuj kod)
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 697 632 452.

Termin realizacji: 24 sierpnia-15 września 2020 r.
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W Polsce chów gęsi to ponad trzystuletnia tradycja. Były czasy, kiedy rocznie sprzedawano ponad 3,5 mln ptaków, 
głównie do Niemiec.

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

Polska biała gęś owsiana

W Polsce występują 
dwa rody gęsi oraz 
ich mieszańce; W11 
charakteryzujący się 
wysoką nieśnością 
i W33 mięsnością 
oraz mieszaniec tych 
dwóch ras W31. Gęś 

owsiana nie jest rasą, odnosi się do tech-
niki tuczu, rasa to Gęś Biała Kołudzka 
powstała w latach 80-tych.

Pisklęta gęsi do 4 tygodnia życia są 
bardzo wrażliwe na wilgoć z powodu 
tego, że gruczoły kuprowe nie produku-
ją jeszcze tłustej wydzieliny. Muszą prze-
bywać w ciepłych i suchych budynkach 
inwentarskich. Po tym czasie gęsi moż-
na wypuszczać na pastwisko z możliwo-
ścią schronienia przed wiatrem i desz-
czem. By uzyskać mięso wysokiej war-
tości dietetycznej gęsi utrzymywane są 
ekstensywnie; okres tuczu wynosi min. 
16 tygodni. Gęś można sprzedawać pod 
nazwą „młodej polskiej gęsi owsianej” 
wówczas jeżeli jest ona objęta kontrolą 
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych i otrzyma certyfikat.

Gęsi to ptaki ciepłolubne, w wycho-
walni preferowane jest ogrzewanie cen-
tralne wspomagane promiennikami 
(sztuczne kwoki). Temperaturę mierzy się 
na wysokości 1,5 m od podłogi, powin-
na wynosić ok 25°C przez pierwsze trzy 
doby obniżając o 2°C tygodniowo. Od 8 
tygodnia życia ptaki dostosowane są do 
temperatury panującej na zewnątrz. Małe 
gąsięta wrażliwe są na przeciągi, dopusz-
czalny ruch powietrza nie może przekra-
czać 1 m/s latem i 0,2-0,3 m/s w okresie 
zimowym. Przez pierwsze dni życia za-
lecane jest całodobowe oświetlenie o na-
tężeniu 4-5 W/m2, następnie zmniejsza-
my do 2-3 W/m2. W piątym tygodniu ży-
cia można nie doświetlać pomieszczenia.

Obsada gąsiąt nie powinna przekra-
czać 10 sztuk w pierwszym tygodniu, 5 
sztuk w drugim tygodniu, 3 sztuki w 3-5 
tygodniu i 2 sztuki powyżej 6 tygodnia 
życia/m2 z zapewnieniem dużych wy-
biegów. Gęsi powinny być chowane na 

ściółce; najlepsza to słoma żytnia, pszen-
na lub jęczmienna, sucha, wolna od grzy-
bów i pleśni.

Do 3 tygodnia życia pisklęta żywio-
ne są paszą pełnoporcjową, od 5 dnia 
po wylęgu do diety wprowadza się zie-
lonkę, od 4 tygodnia życia wprowadza 
się zielonkę do woli ograniczając pasze 
treściwe. Od 8 tygodnia rozpoczyna się 
wypas gęsi, dokarmiając paszą treściwą 
z owsem. Ostatnie 3 tygodnie przed ubo-
jem to okres intensywnego tuczu, pta-
ki trzyma się w pomieszczeniu i karmi 
wyłącznie owsem. W chowie gęsi głów-
ne znaczenie odgrywają choroby zakaź-
ne; wirusowe, bakteryjne, grzybicze i pa-
sożytnicze, są to zakażenia Eschericha co-
li, salmonellozy, pasterelozy i mykoplazmozy. 
Dzięki wprowadzeniu nowych szczepio-
nek poprawił się stan zdrowia ptaków 
oraz wyniki produkcyjne na farmach.

Mięso gęsi owsianej jest bardzo war-
tościowe, posiada niską zawartość tłusz-
czu do 5%, 23% białka, witaminy i żela-
zo. Skład kwasów tłuszczowych jest bar-
dzo korzystny; ok 70% łatwoprzyswajal-
nych nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych oraz niska zawartość cholestero-
lu do 30 mg/100 g tkanki. Dla porów-
nania mięso wieprzowe posiada 30% 
tłuszczu. Mięso gęsi owsianej zaliczane 
jest do zdrowej żywności. Wpływ na to 
ma genetyka, metoda tuczu oraz utrzy-
manie w odpowiednich warunkach śro-
dowiska.

Gęsi produkowane w Polsce w znacz-
nym stopniu trafiają na eksport głów-
nie do Niemiec, Anglii, Szwajcarii. Du-
żym powodzeniem cieszy się również 
pierze i puch, który trafia głównie do 
Japonii i USA. Hodowla gęsi w Polsce 
stała się bardzo opłacalna dla tych ho-
dowców, którzy dbają o jakość bytowa-
nia ptaków. Dbanie o dobrostan gęsi jest 
wymagane na każdym etapie ich życia. 
Chów gęsi może przynieść dodatkowy 
dochód również w przydomowej zagro-
dzie. W Polsce również rośnie zaintereso-
wanie spożyciem gęsiny bowiem wzrosło 
ono w ostatnich latach kilkanaście razy. 

Gęsina zalecana jest dla osób cierpiących 
na choroby naczyniowo-sercowe. Warto 
gęsinę wprowadzić do swojej diety. Do-
brą okazją do tego jest dzień Świętego 
Marcina z Tours, który przypada 11 listo-
pada. Gęsina jest nierozerwalnie związa-
na z tym świętem. Pomimo, że Polska jest 
największym producentem gęsiny w Eu-
ropie, statystyczny Polak zjada rocznie je-
dynie 17 gram gęsiny porównując do kur-
czaków to przeciętna osoba zjada aż 27 
kilogramów rocznie.

Dlaczego warto jeść gęsinę?

Zawarte w niej nienasycone kwa-
sy tłuszczowe (kwasy omega-3 i kwasy 
omega-6) obniżają poziom złego chole-
sterolu LDL a także wspierają funkcjono-
wanie mózgu. Niacyna to kolejny cenny 
składnik, który dobrze wpływa na pracę 
mózgu, poprawia funkcjonowanie ukła-
du pokarmowego.

Dlaczego więc pyszna gęsina nie cie-
szy się dużą popularnością jak kurczak? 
Powód to przede wszystkim wysoka ka-
loryczność. 100 gram tego mięsa to oko-
ło 340 kcal, dla porównania kurczak 100 
gram to 158 kcal, indyk 100 gram to 129 
kcal.

Codzienne jedzenie gęsiny nie jest 
więc zalecane, warto jednak raz na jakiś 
czas wprowadzić to mięso do jadłospisu.

Źródła:
- www.polskabialages.pl
- www.agrofakt.pl
- www.wrp.pl
- www.rynek-rolny.pl
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

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

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

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

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

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

Głównym celem operacji jest transfer wiedzy i poprowadzenie dyskusji na temat aktualnych problemów i zagrożeń 
oraz możliwości dalszego rozwoju chowu i hodowli trzody chlewnej w Polsce. 
Dodatkowo celami operacji są:
n Upowszechnienie wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń wśród bezpośrednich uczestników operacji z zakre-

su systemów jakości żywności i innowacyjnych rozwiązań w produkcji trzody chlewnej.
n Zapoznanie uczestników operacji z przykładami dobrych praktyk produkcyjnych.

Planowane wyniki operacji:
n Wzrost świadomości w zakresie prowadzonej produkcji oraz 

wzmacnianie pozycji producentów trzody chlewnej na rynku 
wieprzowiny w zakresie konkurencyjności gospodarstw.

n Podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie 
opłacalności produkcji zwierzęcej, dobrostanu 
zwierząt i zachowania bioróżnorodności gatunkowej 
i rasowej.

n Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

Termin realizacji operacji:
15 lipca 2020 r. – 31 października 2020 r.

Formy realizacji operacji:
Seminarium i publikacja

Seminarium – 15 października 2020 roku

Wszelkie informacje dotyczące warunków i możliwości uczestnictwa w powyższym seminarium będą umieszczane na bieżąco.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.wmodr.pl oraz do czytania naszych kolejnych numerów Bieżących Informacji.

Informacje na temat realizowanej operacji: dr inż. Rodian Pawłowski,
tel.: 695 550 460, 89 535 76 84 w. 52, e-mail: rodian.pawlowski@w-modr.pl.

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA
W CHOWIE I HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ



CENY PASZ (03.08.2020 r.)

Agro-Produkt M. Zellma
Nowe Miasto Lubawskie

wyszczególnienie cena (zł/opak.) 
25kg

Pasza CJ 39,00

Pasza DJ 41,00

śruta sojowa (1 dt) 240,00

śruta rzepakowa 150,00

De Heus-Stendera Lubawa drób

Brojler 1 25 kg/46 zł

Brojler 2 25 kg/44 zł

Odchów 1 25 kg/41 zł

Odchów 2 25 kg/39 zł

Nioska 25 kg/40 zł

Drób wodny 25 kg/43 zł

De Heus -Stendera Lubawa Trzoda

Prestarter MPU 4% Mammy 
Perfekt 20 kg/64 zł

Prestarter MPU C 25kg/53 zł

Konc.HGC Junior 25 kg/76 zł

Konc.HGC Super 25 kg/63 zł

Premiks Starter 2,5% 25 kg/130 zł

Premiks Grower/Tucznik 2,5% 25 kg/107 zł

De Heus -Stendera Lubawa bydło

Kaliber Milk  20 kg/142 zł

Ekono Milk  20 kg/130 zł

West Milk 20 kg/110 zł

Kaliber Starter 25 kg/41 zł

Kaliber Junior 25 kg/38 zł

Krowimix 18 Basic 25 kg/30 zł

Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa

wyszczególnienie cena (zł/dt) 

Tucznik TV Super 260,00

Warchlak W 20% 288,00

Prosięta PDP 20% 304,00

Lochy karmiące LK 20% 250,00

Lochy prośne LP 7,5% 224,00

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz

prestartery cena zł/dt

Agro Starter NON GMO  159,00 

Agro Musli KPP NON GMO  179,50 

Agro Kadet NON GMO  148,50 

Agro MH Non GMO  127,00 

preparaty mlekozastępcze

Agrorac 1 701,00

Agrolac Excellent 678,00

Agrolac Komfort Plus 530,00

Agolac Len 486,00

koncentraty

Maximus 38 MH NON GMO 196,00

Maximus 38 Non GMO 138,00

mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych

Agro TOP 18 NON GMO 107,50

Agro TOP 20 NON GMO 113,50

Agro Finezja 22 NON GMO 123,50

Agro Extra Energia NON GMO 156,50

Agro Delicja NON GMO 193,50

mieszanki specjalistyczne 

Pro Agro KT-19 122,00

Pro Agro PMR-21 134,00

Pro Agro Robi Cow 144,00

Pro Agro T-16 114,00

koncentraty

Maximus 38 MH NON GMO 194,00

Maximus 38 NON GMO 201,00

Mikor 40 Protect NON GMO 172,00

premiksy

Agro Bufor 268,00

KillAcid 415,00

Vit Agro Repro Max 690,00

Vit Agro Standard 377,00

preparaty mlekozastępcze

Agrolac 1 698,00

Agrolac Excellent 678,00

Agrolac Len 478,00

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne

wyszczególnienie cena (zł/opak.) 
25kg

Produkty SANO

Laktoma 43,00

Meggi 35 79,00

Mleko Milsan 147,00

Protamilk Complite 66,00

Protamino Forte 72,00

Protamino Matra 62,00

Protamino Piggi 75,00

Profisan 143,00

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

Power Starter 76,00

otręby pszenne 85,00

Power tucznik *25 kg) 70,50

Provit L (25kg) 66,00

Provit P (25 kg) 70,00

Provit T (25 kg) 62,00

śruta rzepakowa 148,00

śruta sojowa 240,00
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (03.08.2020 r.) 

Nazwa środka
ochrony roślin

UNIROL-NOWAK
Sp. J. Ełk

ZRiO Agroplon
Bartoszyce 

Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec

Spółdzielnia
Ogrodniczo-Pszczelarska

w Giżycku

P.U.-H.
„CHEMIROL”
Bartoszyce

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł
HERBICYDY

Huzar ACTV 387 OD 1 l 115,75   1 l 160,00     

Atlantis 12 OD+Actiriob 500 ml 77,28         

Attribut 70 SG 120 g 165,80         

Aminopielik DMAX         5 l 503,00

Rimel 25 SG         0,05 80,50

Agrosar   5 l 85,00     10 l 126,00

Chwastox Extra 1 l 12,80   10 l 175,00     

Chwastox nowy trio 390 SL   1 l 49,00     5 l 78,00

Chwastox Turbo 340 SL 1 l 20,15     1l 31,00   

Aminopielik Tercet 500 SL 1 l 21,65         

Gold 450 EC 1 l 47,45         

Fantom 069EW 1 l 110,04         

Fernando Forte 300EC 1 l 72,40         

Fundamentum 700 WG     30 g 60,00     

Glean 75 WG 100 g 196,60         

Nixon 50 SG         80 g 26,40

Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 18,47     20 g 27,00   

Tayson 464 1 l 33,85         

Lentipur FLO 500SC 1 l 28,45         

Chisel 75 WG 60 g 81,25         

Izoherb 500 S.C 1 l 23,65         

Pezosar 500 S.C.     1l 72,00     

Puma Uniwersal 069 EW 1 l 133,30         

Randap/FLEX 480   1 l 43,00 1l 45,00     

Roundap 360 SL Plus 1 l 23,17 1 l 31,50   1 l 35,00   

Mustang Forte 195 SE 1 l 60,52         

Rosate 360 SL     5 l/20 l 77/260     

Maister Power 42,5OD     5 l 798,00   50 g 80,50

FUNGICYDY
Tarcza Łan 250 EW   1 l 54,00 1 l      

INSEKTYCYDY
Apacz 50 WG   60 g 42,00     0,45  

Dursban 480 EC 1 l 41,65         

Decis Mega 50 EW     250 ml      

ZAPRAWY
Nuprid 600FS 0,25 l 171,65         

Orius Extra 02WS 0,9 kg 44,70   0,9 kg 56,00     

Syrius 02WS 0,25 l    0,3 kg 20,00   1 l  

Asahi SL   1 105,00       
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (03.08.2020 r.) 

Nazwa środka
ochrony roślin

Halwit - Grabinek
Agro-Produkt

M. Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

Mazur s.j. Kurzętnik

opak. zł opak. zł opak. zł
HERBICYDY

Huzar Activ 385 OD   1 l 145 1 l 160,00

Agil S 100 EC   1 l/5 l 118/550   

Axial Komplett pack   2 l 320   

Agrosar 360 SL   1 l/5 l 23/79   

Chwastox Extra 300SL 5 l 92 1 l/5 l 20/50/88 1 l/5 l/10 l 25/85/160

Chwastox Turbo 340 SL 5 l 134 1 l/5 l/10 l 38/145/260 1 l/5 l/10 l 33/140

Fusilade Forte 150EC       

Granstar Ultra SX 50 SG 240 g 230 20 g/240 g 22/250   

Maister POWER 42,5 OD 1l 153,25     

Mustang forte 195SE   1 l/5 l 70/325   

Roundap Trans Energy 450 SL 20 L 339     

Titus 25 WG 100 g 327     

Mustang 306SE 1 l 115,39     

Boxer 800 EC   1 l 55,00   

Puma Uniwersal 069 EW 5 l 656,23 1 l/5 l 143/715 1 l/5 l 50/700

FUNGICYDY
Artea 330 EC 5 l 727,00      
Funaben Plus 02WS 0,3 kg 20,50      

INSEKTYCYDY
Apacz 50 WG 40 g 176,00      

Decis Mega 50 EW 1 l 136,16      
Mospilan 20SP 200 g 136,16      
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CENY SKUPU MLEKA (11.08.2020 r.)

Spółdzielnia

Cena 
w zł. 

za jedn. 
tłuszczu

Cena 
w zł. 

za jedn. 
białka

Dopłata 
w zł. 

za klasę 
Extra

Średnia
cena 

wypłacona 
za miesiąc 

/brutto/

Dopłata
za

wielkość 
dostawy

Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo    1,51   

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”
Oddział w Lubawie 0,11 0,10 0,1+0,05 1,44 0,1-0,22

premia 0,25
dla każd.prod.+0,05

za zbiornik 0,04
za GMO+0,02
za kontr. użytk.

CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (05.08.2020 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy OSI
Poland FOOD WORKS

Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu Żywiec wieprzowy 4,5 – 5,0 +VAT
WBC kl.E -5,80-6,20 zł+VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa O:
jałówki – śr. 11,40
buhajki – śr. 11,5

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-12,40

byki pow. 300 kg R-12,10

jałówki 5,5-6,0+VAT
byki (HF): 5,5-6,0+VAT

 byki mięsne:6,0-6,5+VAT

ŻYWIEC KROWY śr. 10,2 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 11,60 brak skupu

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (11.08.2020 r.)

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

Biskupiec    100-150 0,7-0,8

Ełk 78 66 68 180-220 0,5-1,00

Giżycko    220-260 0,5-0,9

Olecko 82 64 58 180-240 0,6-0,9

Orneta 70 60 55 100 0,60

Pisz    160-220 0,5-1,0

Szczytno    125 1,10-1,40
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CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (03.08.2020 r.) 

Nazwa
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zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł/dt zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł/dt zł/dt zł/dt zł / dt zł/dt zł/dt

Mocznik 144,00 145,00 135,00 132,00 130,00 146,00 133,00 137,00 128,00 146,00 166,00   146,00  128,00

Mocznik litewski               127,40  

Saletra amonowa 118,00 120,00 110,00 100,00 110,00 114,00 102,00 107,00 124,00 114,00 137,00 123,60 113,40 124,00 102,60 98,70

Saletra wapniowo-magnezowa     92,00            

Saletrosan 110,00 110,00 110,00 92,00 95,00  112,00 118,00        91,80

Saletrzak 105,00 110,00 90,00 86,00 88,00   96,00     102,60 118,00  85,40

SalMag           132,00      

Siarczan amonu    88,00  88,00    88,00    97,00  77,30

Superfosfat wzbog. 40%
P2O5 gran.   145,00 162,00 160,00 162,00 165,00   162,00       

Sól potasowa 155,00  140,00 155,00 145,00 152,00 155,00   152,00      137,20

Siarczan magnezu 96,00 93,00 120,00 110,00 115,00 132,00 115,00          

Superfosfat poj.20%
P2O5 gran.                 

RSM   88,00   115,00           

Amofoska NPK 4:12:12 132,00      110,00    122,00      

Amofoska NPK 4:12:20      134,00  130,00  134,00    139,00   

Amofoska NPK 4:16:18 135,00  105,00     136,00    100,40     

Polifoska 21N(MgS)21-(4-35)   130,00              

Polifoska 8:24:24         124,00      176,50  

Lubofoska 4:12:12            105,00  132,00  85,40

Polifoska 5-17-32   145,00       162,00       

NPK 8-19-29     140,00            

NPK 8-20-30 155,00 155,00     152,00         152,30

Polifoska 7-20-30               163,50  

PK 15-30          153,00       

NPK 7-20-30      155,00    155,00       

Polifoska 5:17:32      162,00           

Polifoska 6:20:30 168,00   161,00 162,00       159,50  166,00   

Polifoska 7:18:28  155,00               

Ultra 8:20:30   135,00 160,00 150,00            

Tarnogran 12-23   95,00 112,00 98,00            

Suprofos 5-10-25     125,00            

wapno granulowane 49,00 52,00 44,00   56,00    56,00       

wapno tlenkowe
CaO+MgO75%    44,00             

Wapno magnezowe 55,00  48,00 51,00 40,00  44,00 57,00 34,00     51,00   

Canvil 27   90,00  100,00      60,00      
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CENY USŁUG ROLNICZYCH (03.08.2020 r.)

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

Agroperfekt
Kisielice

ROL-BART
FU-H S. Bartkowski 

Lidzbark

Orka pług 4-skibowy 172,80 229,5 h 240,00  

Orka 4 skiby pług obrotowy  292,5 h  330,00

Roztrząsanie obornika 388,80 184,5 h  90 za 1 przyczepę 13 t

Transport 1-przyczepa 123,00 150,00  130,00

Transport 2-przyczepy 147,60 170,00  150,00

Siew kukurydzy  189 h 140,00 130 (ha)

Najem ciągnika  140 h   

Siew nasion kukurydzy 6rz. Gesperado 6 rzędów (h/ha  270/144   

Siew zbóż   180,00 130 (ha)

Wysiew nawozów  162 h  50 (ha)

Rozwożenie wapna z załadunkiem   20 zł/tona 250 (25t/h)

Kultywator 172,80    

Agregat 2 kultywatory z wałkiem  261-292,5 h   

Agregowanie    80 (ha)

koszenie kosiarką rotacyjną  184,50 150,00  

Opryskiwanie    40 (ha)

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana  184,50   

Wypożyczenie ciągnika 108 h  120,00  

Podsiew traw siew.VERDO  252 za 1 ha 200,00  

Bronowanie 97,20    

Wałowanie 97,20    

Talerzowanie 172,80 261,00  100 (ha)

Ładowarka 129,60 155,70 130,00 120/h

Spycharka 129,60    

Koparka 108,00 100,00   

Równarka 135,00    

Zestaw niskopodwoziowy 147,60    

Zbiór kukurydzy na kiszonkę    850 (ha)

Koszenie kukurydzy na ziarno    360 (h)

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy)  432+45   

Koszenie kombajnem zbożowym    300 (ha)

Zbiór balotów turem  126 h   

Odwóz kiszonki 4 t  166,5 h   

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne   25 zł/szt  

Zbiór zielonek  581,4-632,7 h 300,00  

Owijanie balotów  8,10 zł za szt   
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Wiedza ta oraz nasz 
zdrowy rozsądek 
powinny, jeśli nie 
wyeliminować, to co 
najmniej zminimali-
zować zagrożenia 
wynikające z kon-
taktu z drobnoustro-

jami i pasożytami bytującymi na zwie-
rzętach – w ich narządach wewnętrz-
nych, wydzielinach, ale także powietrzu 
ich otoczenia, kompoście, ściekach, gno-
jowicy.

Podstawowe zasady zachowania hi-
gieny przy wykonywaniu czynności go-
spodarskich ze zwierzętami, takich jak: 
zadawanie pasz, przeprowadzenie do-
ju, zabiegi zootechniczne, usuwanie od-
chodów, ścielenie, są proste, oczywiste 
i niezbyt uciążliwe dla rolnika. Należą 
do nich:
q używanie odzieży roboczej przezna-

czonej wyłącznie do obsługi zwierząt,
q posiadanie pomieszczenia z urządze-

niami i środkami do mycia rąk, prze-
bierania, przechowywania odzieży ro-
boczej,

q regularne usuwanie nieczystości z bu-
dynków inwentarskich, ich dezynfek-
cja, zwalczanie much i gryzoni,

q unikanie dotykania ust, nosa i oczu 
nieumytymi rękami, które miały kon-
takt ze zwierzętami,

q niespożywanie posiłków w budyn-
kach ze zwierzętami.

NAJCZĘSTSZE
CHOROBY ODZWIERZĘCE

SALMONELLOZY,
czyli zatrucia pokarmowe
Zwierzęta zarażają się, np.: spożywa-

jąc pasze zanieczyszczone pałeczkami 
Salmonella. Stają się w ten sposób no-
sicielami. Następnie wydalają bakterie 
z kałem do środowiska. Do zakażenia 
produktów spożywczych dochodzi pod-

czas uboju i przerobu mięsa oraz pod-
czas masowego przygotowywania żyw-
ności, np. w restauracjach, stołówkach, 
szpitalach. Często zakażone są także jaj-
ka. Poddanie jedzenia obróbce termicz-
nej (gotowanie, smażenie, pieczenie) za-
bija bakterie Salmonella.

Objawy choroby: osłabienie, brak 
apetytu, silna biegunka, wysoka go-
rączka, wymioty (u ludzi). Salmonello-
za w ciężkim przebiegu może zagrażać 
życiu, szczególnie gdy dojdzie do zapa-
lenia opon mózgowych, wsierdzia, kości 
i zapalenia płuc.

Jak zmniejszyć niebezpieczeństwo 
zatrucia salmonellą?
n myć ręce przed i po jedzeniu;
n jeżeli to możliwe, jedzenie poddawać 

obróbce termicznej – bakterie Salmo-
nella giną w temperaturze powyżej 
70°C;

n kupując żywność zwracać uwagę, czy 
osoby obsługujące mają czyste ręce;

n sok z surowego mięsa może zainfe-
kować jedzenie leżące obok; surowy 
drób i mięso należy kroić na osobnej 
desce, a nóż wyparzać wrzątkiem.

TASIEMCZYCE
Do zakażenia dochodzi drogą pokar-

mową poprzez spożycie mięsa zawiera-
jącego postacie przetrwalnikowe pasoży-
ta, tak zwanych wągrów. W jelicie czło-
wieka wągry przekształcają się w posta-
cie dojrzałe. Wydalane z kałem fragmen-
ty ciała tasiemca zawierają jaja, którymi 
mogą zarazić się zwierzęta. Jeśli człowiek 
połknie jaja tasiemca, np. z zanieczysz-
czoną kałem ludzkim wodą lub żywno-
ścią, stanie się żywicielem pośrednim. 

Objawy choroby: bóle mięśni i upo-
śledzenie ich czynności, osłabienie, chud-
nięcie, nudności, wymioty, bóle brzucha, 
biegunka. Tasiemce mogą zagnieździć 
się w innych narządach: mięśniu serco-
wym, wątrobie, płucach, a nawet siat-
kówce oka, czy w mózgu i spowodować 
ich uszkodzenie. 

Jak zmniejszyć niebezpieczeństwo 
zachorowania na tasiemczycę?
n przestrzegać zasad higieny osobistej;
n dbać o niezanieczyszczanie wody, gle-

by i żywności fekaliami;
n odrobaczać zwierzęta.

WŁOŚNICA
Nosicielem pasożyta mogą być świnie, 

koty, szczury, dzika zwierzyna. Odpo-
wiednio długie gotowanie mięsa lub wła-
ściwa obróbka termiczna chroni przed 
zarażeniem. Larwy włośnia osiągają 
u człowieka dojrzałość w jelicie cienkim, 
samice rodzą żywe larwy, które drogą 
krwionośną trafiają do mięśni, gdzie ule-
gają otorbieniu (powstają cysty).

Objawy choroby: wysoka gorączka, 
bóle mięsni, biegunka, obrzęk twarzy. 
Choroba ta nie daje objawów u zwierząt, 
przez co obecność w nich włośnia moż-
na stwierdzić jedynie w badaniach labo-
ratoryjnych. 

Jak zmniejszyć niebezpieczeństwo 
zarażenia włośniem krętym?
n hodowcy i dostawcy mięsa mają obo-

wiązek poddawania go badaniom przed 
skierowaniem do sprzedaży – warto na-
bywać mięso z pewnych źródeł;

n starannie gotować lub smażyć mięso;
n przestrzegać higieny zwierząt, m.in. 

poprzez systematycznie przeprowa-
dzaną deratyzację pomieszczeń (nisz-
czenie gryzoni w budynkach inwen-
tarskich). 

TOKSOPLAZMOZA
Zarażenie możliwe jest podczas zja-

dania pokarmu zanieczyszczonego ka-
łem, moczem lub śliną zwierząt chorych 
na toksoplazmozę. Żywicielami pierwot-
niaka są ssaki domowe, szczególnie koty, 
gryzonie i ptaki. Toksoplazmoza jest wy-
jątkowo niebezpieczna dla kobiet w ciąży 
– w przypadku zarażenia u płodu docho-
dzi do nieuleczalnych wad: małogłowie, 
wodogłowie, zapalenie siatkówki, zwap-
nienia śródmózgowe. 

Nikt z nas świadomie nie chce pogorszyć swojego stanu zdrowia, spowodować jego uszczerbek, bądź doprowadzić do 
zapadnięcia na, nierzadko trwałą, chorobę. Kontakt ze zwierzętami hodowlanymi lub utrzymywanymi w gospodarstwie 
rolnym czy domowym dla przyjemności właścicieli i domowników, zawsze niesie ze sobą możliwość zarażenia się 
chorobami. Warto zatem posiąść podstawową wiedzę o chorobach odzwierzęcych.

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

BHP w gospodarstwie rolnym.
Choroby odzwierzęce – warto wiedzieć
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Objawy choroby: gorączka, powięk-
szenie węzłów chłonnych, ogólne objawy 
grypopodobne. 

Jak zmniejszyć niebezpieczeństwo 
zarażenia toksoplazmozą?
n nie spożywać surowego lub nie-

dogotowanego mięsa, nieprzegotowane-
go mleka, niemytych owoców z ogrodu, 
po których chodzą zarażone zwierzęta;
n pierwotniak Toxoplasma gondii ginie po 

głębokim zamrożeniu, gotowaniu lub 
w temperaturze 60°C powyżej 20 minut;

n ograniczyć do minimum kontakt ko-
biet w ciąży ze zwierzętami, szczegól-
nie z kotami;

n przy obsłudze zwierząt przestrzegać 
podstawowych zasad higieny (m.in. 
odzież robocza, rękawice, mycie rąk).

WŚCIEKLIZNA
To wirusowa choroba zakaźna zwie-

rząt mogąca przenieść się na człowieka 
poprzez pogryzienie lub oślinienie uszko-
dzonej skóry lub błony śluzowej. „Posia-
daczami” zarazka są zwierzęta drapieżne: 
lisy, wiewiórki, jeże, nietoperze, psy; cza-
sem inne zwierzęta dzikie lub udomowio-
ne, przypadkowo zarażone wścieklizną 
(np. krowy, sarny, psy, koty). Wścieklizna 
to choroba śmiertelna, na którą do dzisiaj 
nie wynaleziono lekarstwa. Leczenie po-
lega na podjęciu próby uodpornienia po-
przez podanie szczepionki. 

Objawy choroby: u zwierząt: faza I – 
światłowstręt, wodowstręt, osowiałość, 
niepokój, brak apetytu, zmieniony głos 
(piskliwy); faza II – agresywność, napa-
dy szału: gryzienie ogona, innych części 
ciała, przedmiotów; faza III – otępienie, 
zataczanie się, porażenie kończyn, opada-
nie szczęki, zejście śmiertelne; u ludzi: fa-
za I – w miejscu zranienia przekrwienie, 
ból i przeczulica tkanek, uczucie mrowie-
nia, pieczenia, drętwienia; faza II – nud-
ności, wymioty, gorączka, napady szału, 
ślinotok, wodowstręt wraz z kurczami 
mięśni jamy ustnej, gardła i krtani, wy-
stępującymi początkowo tylko przy piciu, 
następnie na sam widok wody, co czyni 
ugaszenie pragnienia niemożliwym, kur-
cze mięśni oddechowych, sinica twarzy; 
faza III – drgawki, śpiączka, zgon. 

Jak zmniejszyć niebezpieczeństwo 
zachorowania na wściekliznę?
n nie dotykać wolno żyjących zwierząt, 

które, chore, dają się łatwo podejść; 
n szczepić psy i koty znajdujące się 

w gospodarstwie;
n w każdym przypadku ukąszenia czło-

wieka przez zwierzę należy wyklu-
czyć możliwość zakażenia wściekli-

zną: w przypadku ugryzienia przez 
zwierzę domowe przekazać je leka-
rzowi weterynarii w celu obserwacji; 
w przypadku ugryzienia przez chore, 
wolno żyjące zwierzę, zaszczepić się 
przeciwko wściekliźnie.

Choroba odzwierzęca, jeżeli jej po-
wstanie miało związek z pracą w go-
spodarstwie rolnym, może być uzna-
na za chorobę zawodową. Można wy-
stąpić do ubezpieczyciela o jednora-
zowe odszkodowanie z tytułu stałe-
go lub długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu wskutek choroby zawodowej, 
a w przypadku długotrwałej niezdol-
ności do pracy w gospodarstwie rol-
nym, a także rentę inwalidzką rolniczą.

KLESZCZOWE
ZAPALENIE MÓZGU
Wirusowa choroba ośrodkowego ukła-

du nerwowego przenoszona przez klesz-
cze, rzadko drogą pokarmową poprzez 
spożycie surowego mleka zakażonego 
zwierzęcia. Ślina kleszczy posiada wła-
ściwości znieczulające, dlatego ich ukłu-
cia często nie zostają zauważone. 

Zwierzęta nie chorują na kleszczowe 
zapalenie mózgu. Zarażone pierwszy 
raz zdobywają odporność na całe ży-
cie i są nosicielami wirusa.

Objawy choroby: I etap: bóle głowy, 
nudności, wymioty, biegunka, podwyż-
szona temperatura ciała; II etap: zapale-
nie opon mózgowo-rdzeniowych, zapa-
lenie mózgu, zapalenie móżdżku, zapa-
lenie rdzenia kręgowego. Możliwe powi-
kłania drugiego etapu choroby to niedo-
wład, trwałe uszkodzenie słuchu, zabu-
rzenia psychiczne.

Jak zmniejszyć niebezpieczeństwo 
zachorowania na kleszczowe zapale-
nie mózgu?
n unikać ukąszenia przez kleszcze; 
n mieć świadomość, że kleszcze bytują 

również na zwierzętach domowych;
n nosić odpowiednią odzież w lesie i na 

łąkach zakrywającą jak najwięcej czę-
ści ciała;

n w przypadku zauważenia kleszcza na 
skórze jak najszybciej umiejętnie go 
usunąć – pęsetą za główkę; nie nale-
ży kleszczem kręcić, wyciskać go lub 
smarować tłuszczem (kleszcz dławiąc 
się będzie wypluwał do ranki ślinę za-
wierającą wirusy);

n jeżeli kleszcz zagnieździł się mocno – 
udać się do lekarza;

n stosować środki odstraszające klesz-
cze;

n gotować mleko pochodzące od krów, 
kóz i owiec;

n najskuteczniejszą metodą ochrony 
przed chorobą jest zaszczepienie się.

CIEKAWOSTKA:
🐞 na świecie istnieje prawie 800 gatun-

ków kleszczy,
🐞 kleszcz potrafi żyć 2 lata bez jedzenia,
🐞 kleszcze są ślepe, ale mają doskonały 

zmysł powonienia.

BORELIOZA
Obok kleszczowego zapalenia mózgu 

jest drugą bardzo groźną chorobą (bakte-
ryjną) przenoszoną przez kleszcze. Krętki 
boreliozy znajdujące się w ślinie kleszcza 
podczas ukąszenia są wtłaczane do orga-
nizmu człowieka.

Objawy choroby: pojawienie się, choć 
nie w każdym przypadku, w miejscu 
ukąszenia czerwonego obrzęku, który 
może rozszerzać się obwodowo (tzw. ru-
mień wędrujący), podwyższona tempe-
ratura, osłabienie, powiększone węzły 
chłonne, bole mięśniowo-stawowe. Nie-
leczona borelioza może powodować na-
wracające bóle stawowe, zapalenie mię-
śnia sercowego, podrażnienie lub zapale-
nia opon mózgowo-rdzeniowych. W cięż-
kim przebiegu może powodować niedo-
wład, zaburzenia: czucia, pamięci, psy-
chiczne, zanikowe zapalenie skóry. Spo-
sobem na leczenie boreliozy jest antybio-
tykoterapia, która jest skuteczna u więcej 
niż 90% przypadków. 

Jak zmniejszyć niebezpieczeństwo 
zachorowania na boreliozę?
n przestrzegać zasad opisanych dla 

zmniejszenia ryzyka zachorowania 
na kleszczowe zapalenie mózgu, przy 
czym pamiętajmy, że nie ma szcze-
pionki przeciwko boreliozie. 

TĘŻEC
Do zakażenia dochodzi w momencie 

zabrudzenia uszkodzonej skóry (rany) 
człowieka ziemią, nawozem, kurzem za-
wierającymi laseczki tężca. 

Objawy choroby: skurcze mięśni, naj-
częściej żuchwy, powodujące szczęko-
ścisk. Następne skurcze przechodzą do 
mięśni szkieletowych, karku, tułowia po-
wodując charakterystyczne łukowate wy-
gięcie ciała. Śmiertelność w przypadku 
zachorowania wynosi: u ludzi ok. 30%, 
u koni powyżej 50%.
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Jak zmniejszyć niebezpieczeństwo 
zachorowania na tężec?
n najskuteczniejszym postępowaniem 

przeciwtężcowym jest zastosowanie 
szczepień, zarówno u osób zdrowych, 
jak i u osób z podejrzeniem możliwo-
ści zakażenia tężcem w wyniku zanie-
czyszczenia rany.

Pamiętajmy o zachowaniu zasad hi-
gieny podczas obsługi zwierząt. Nale-
żą do nich:
q wydzielenie miejsca gdzie znajduje się 

umywalka dla umycia rąk, przebrania 
się i przechowania odzieży roboczej;

q staranne umycie rąk i twarzy po pracy;

q spożywanie posiłków w warunkach 
higienicznych i w odpowiednich miej-
scach;

q dbanie o czystość i higienę w pomiesz-
czeniach inwentarskich poprzez syste-
matyczne ich sprzątanie, dezynfeko-
wanie i odnawianie;

q używanie okularów ochronnych pod-
czas prac z użyciem środków niebez-
piecznych;

q utrzymywanie w stałej nienagannej 
czystości sprzętu udojowego, sprzętu 
do składowania mleka i w pomiesz-
czeniach do tego służących;

q w przypadku zauważenia objawów 
chorobowych u zwierząt, niezwłocz-

ne zgłoszenie tego do służb wetery-
naryjnych;

q nie dotykanie twarzy, oczu i ust nie-
umytymi rękoma;

Źródła:
- Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodar-
stwie rolnym. Poradnik dla doradców rol-
nych, MRiRW, Warszawa 2009.

- Chorób odzwierzęcych można się ustrzec, 
KRUS, Warszawa 2006.

- Knap J., Choroby odzwierzęce w Polsce 
(2017): zwalczone - nadal występujące, i – 
nierozpoznane, w: Ubezpieczenia w rolnic-
twie, materiały i studia, kwartalnik 64/2017, 
s. 7-47.

NAGRODY ZA KRZYK? CZY TO MOŻLIWE?
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Raz w roku, w Gołdapi. Zamiast krzyczeć na osoby 
bliskie, zwierzęta czy ze złości, można wykrzyczeć 
się do woli i jak najgłośniej na odbywającym się tam 
Konkursie Krzyku. Jedynym takim w Europie. Po-
mysł konkursu w Gołdapi przywędrował z Japonii.

Cyklicznie od 25. lat, zawsze latem, w Gołdapi odby-
wa się jedyne takie wydarzenie w Europie i drugie po Ja-
ponii na świecie. Zainteresowanie konkursem nie słabnie 
i nabiera mocy, a w zasadzie rozgłosu. Co roku, w za-
cisznej na co dzień Gołdapi, krzyczy kilkaset osób. Or-
ganizatorzy ustalili prosty, krótki regulamin. Zasadą kon-
kursu jest krzyczenie przez mikrofon do specjalnej apa-
ratury pomiarowej przez 5 sekund. Siła głosu mierzona 
jest w decybelach. Już od rana uczestnicy zapisują się 
w miejscu trwania konkursu, na Placu Zwycięstwa albo 

w Ośrodku Wypoczynkowym Leśny Zakątek w Gołda-
pi. Zgłaszają się mieszkańcy Gołdapi, regionu, Polski. 
Przyjeżdżali również Niemcy, Czesi, Rosjanie, Anglicy, 
a nawet goście z Kanady. Rozgrywki przeprowadzane 
są w dwóch kategoriach: dla kobiet i dla mężczyzn, bez 
względu na wiek. W historii przebiegu konkursu najmłod-
szy zawodnik miał 2,5 roku, a najstarszy 82 lata. Wygry-
wa ten, kto wyda z siebie jak najgłośniejszy dźwięk. Krzy-
czeć można dowolnie, jak się komu chce, byle nie by-
ło to niecenzuralne słownictwo. Jedni pozdrawiają, inni 
krzyczą, że kochają. Największą grupę stanowiły kobie-
ty, które również krzyczały najgłośniej. Dotychczasowy 
rekord przypadł właśnie kobiecie, która krzyczała z siłą 
blisko 140 decybeli. Dla porównania, jest to poziom ha-
łasu, jaki wydaje młot pneumatyczny. Natężenie dźwię-
ku robi duże wrażenie.

Jubileuszowy Międzynarodowy Kon-
kurs Krzyku planowano na niedzielę 
dziewiątego sierpnia 2020 roku. Nie-
stety, jak większość imprez masowych 
w tym roku, został odwołany. Najlepsi 
krzykacze muszą poczekać na nagrody.

A przy okazji, dlaczego krzyczy-
my? 

Krzyk najczęściej jest wyrazem prze-
jawu stanu emocjonalnego – złości, ra-
dości – ale również może być narzę-
dziem użytym do wywołania oczekiwa-
nych zachowań drugiego człowieka, np. 
strachu czy agresji albo zmotywowania 
innych do działania.

Lepiej pozostańmy przy krzyku uży-
tym do zabawy.

mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
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Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda” ruszył 01.07.2020 roku. Program dotyczy inwesty-
cji, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie 
czego wody opadowe lub roztopowe nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomo-
ści, na tereny sąsiadujące, na ulice, na place itp.).

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

Program „Moja Woda”

Cel programu

Program ma na ce-
lu ochronę zaso-
bów wody poprzez 
zwiększenie reten-
cji na terenie pose-
sji przy budynkach 

jednorodzinnych oraz wykorzystywanie 
zgromadzonej wody opadowej i roztopo-
wej, w tym dzięki rozwojowi zielono-nie-
bieskiej infrastruktury.

Koszty kwalifikowane

To m.in. zakup, montaż oraz budowa 
instalacji takich jak:
n przewody instalowane bezpośred-

nio do rynien, które odprowadzają 
deszczówkę do zbiorników, wpusty 
do zbiornika nadziemnego, podziem-
nego, otwartego bądź zamkniętego, 
szczelnego lub infiltracyjnego;

n systemy rozsączające, zbiorniki reten-
cyjne nadziemne, podziemne, otwar-
te bądź zamknięte, szczelne lub infil-
tracyjne (studnie chłonne);

n elementy do nawadniania lub inne-
go wykorzystania zatrzymanej wody 
(węże ogrodowe, zraszacze, systemy 
kroplowe);

n systemy pozwalające na zagospodaro-
wanie wód opadowych lub roztopo-
wych na terenie nieruchomości objętej 

przedsięwzięciem (zbiorniki nadziem-
ne, otwarte bądź zamknięte, zbiorni-
ki podziemne wykonane z betonu lub 
tworzywa sztucznego).

Formy dofinansowania

Dotacja, lecz nie więcej niż 80% kosz-
tów kwalifikowanych instalacji wchodzą-
cych w skład przedsięwzięcia i nie więcej 
niż 5 tys. zł na jedną inwestycję.

Beneficjenci

Osoby fizyczne będące właściciela-
mi lub współwłaścicielami nierucho-
mości, na której znajduje się budynek 
mieszkalny jednorodzinny, z wyłącze-
niem nieruchomości, dla której udzie-
lono już dofinansowania z Programu 
Moja Woda.

Czas trwania programu

Program „Moja Woda” będzie reali-
zowany w latach 2020-2024, przy czym 
podpisywanie umów o dotacje zaplano-
wano do 30 czerwca 2024 r., a wydatko-
wanie środków do końca 2024 r.

Terminy i sposób składania wniosków

Od 1.07.2020 r. Wojewódzkie Fundu-
sze Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (WFOŚiGW) prowadzą nabór 
w trybie ciągłym.

W celu złożenia wniosku o dofinan-
sowanie należy:
n założyć konto w portalu beneficjen-

ta na stronie https://portal.fundusz.
olsztyn.pl. (nie dotyczy podmiotów 
posiadających już konto w portalu 
beneficjenta). Po aktywacji konta bę-
dzie można się zalogować i korzy-
stać z portalu. Dodatkowe informacje 
znajdą Państwo w portalu beneficjen-
ta w sekcji „pytania i odpowiedzi”;

n pobrać, a następnie wypełnić aktyw-
ny formularz PDF wniosku o dofi-
nansowanie dostępny po lewej stronie 
„DOSTĘPNE FORMULARZE WNIO-
SKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ 
odnośnik PROGRAMY I KONKURSY 
– WNIOSKI) po zalogowaniu w por-
talu Beneficjenta. Po zakończeniu wy-
pełniania należy sprawdzić popraw-
ność wpisanych danych;

n wysłać wypełniony formularz wniosku 
do Funduszu za pomocą „SKRZYN-
KI PODAWCZEJ – PDF” – dostępnej 
w portalu beneficjenta;

n ponadto wydrukować wypełniony 
formularz wniosku, podpisać i wy-
słać przesyłka pocztową/kurierską 
wraz z dokumentami wymienionymi 
w spisie wymaganych załączników, 
znajdującym się na ostatnich stronach 
formularza wniosku do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. 
Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn.

Więcej informacji na temat dofinanso-
wania ,,Moja woda’’ znajduje się na stro-
nach:
• http://nfosigw.gov.pl
• http://wfosigw.olsztyn.pl

Źródła: 
- http://nfosigw.gov.pl 
- http://wfosigw.olsztyn.pl
- https://www.gov.pl
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Wspomnienia koniuszego
Stado Ogierów w Kętrzynie dawniej – Rastenburgu zbudowane zostało w 1877 roku. Budynki, zabudowania stajenne 
i magazyny przetrwały wojnę. Kompleks budynków stadniny koni szczyci się mianem jednej z najdłuższych stajni w Europie: 
mierzy 200 m długości oraz posiada 162 boksy dla koni.

Mariola Kustra 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Kętrzyn

Miasto Rastenburg 
jest dla nas konia-
rzy nierozerwalnie 
związane z Pruskim 
Stadem Ogierów. 
Nasze stado ogie-
rów leży przy pół-
nocnym wyjeździe 

z miasta. Budynki z zewnątrz charakte-
ryzowała wschodniopruska prostota, jed-
nak wewnątrz były praktyczne i dostoj-
ne. Mieszkania stajennych oraz ujeżdżal-
nia znajdowały się poza kompleksem sta-
jennym i usytuowane były naprzeciwko 
tych zabudowań.

Prawie wszystkie ogiery trakeńskie 
znajdowały się w Rastenburgu. Pośród 
pierwszej grupy 300 ogierów znajdowa-
ły się 203 konie trakeńskie oraz 70 ko-
ni pochodzących z prywatnych hodow-
li. A zatem wyraźnie widać jak wielki 
był wpływ koni trakeńskich na hodow-
le w Prusach Wschodnich. Walorem ho-
dowli koni trakeńskich były umiejętności 
hodowców przygotowania koni pod kon-
kretne potrzeby tylko w oparciu o zwie-
rzęta tej samej rasy. Tak więc trakeny to 
konie wierzchowe, a także długonogie 
konie kawaleryjskie oraz konie robocze, 
tzw. remonty pracujące na roli i służące 
w armii pruskiej. Konie ze stadnin kró-
lewskich miały wypalany znak na pra-
wym udzie, była to jedna łopata łosia 
z kropką. Trakeny hodowane w stadni-

nach niekrólewskich miały 2 łopaty. Koń 
tej rasy miał swój pomnik naturalnej wiel-
kości z brązu wzniesiony w 1905 r. w Tra-
kenach a wystawiony żyjącemu konio-
wi Tempelhüter. Pomnik zaginął w cza-
sie działań I wojny światowej, a drugi 
pomnik wywieźli Rosjanie w 1945 r. do 
Moskwy, gdzie stoi do dnia dzisiejszego. 
Na olimpiadzie w 1936 r. w Berlinie spor-
towcy na trakenach zdobyli 6 złotych i 1 
srebrny medal (jednym z trakenów był 
wałach Nurmi ze stadniny w Kętrzynie, 
a dwa inne z hodowli w Kałkach).

O najważniejszych momentach 
w funkcjonowaniu Stada Ogierów ko-
niuszy dr Uppenborn napisał w swoim 
raporcie: „Kiedy spojrzymy wstecz, na 
złote czasy Stada Ogierów, mimowolnie 

przypominają się nam wielkie parady 
ogierów”. Pokazy ogierów ze Stada Ogie-
rów połączone były z turniejem Klubu 
Jeździeckiego Rastenburga, które odby-
ły się 20 i 21 sierpnia 1931 roku, z okazji 
dwusetnej rocznicy Administracji Stad-
nin Pruskich.

Specjalna parada ogierów – która by-
ła przedostatnią przed wybuchem wojny 
– odbyła się z okazji 60-lecia Stada Ogie-
rów, w niedzielę, 17 października 1937 ro-
ku. Przepych kolorów listowia wokół al-
tany był efektownym dodatkiem do wiel-
kiego spotkania hodowców, czyli tych 
z nas wszystkich, którzy mogli w nim 
uczestniczyć – spotkanie to pozostaje nie-
zapomniane. Ukazało nam ono bardzo 
wyraźnie całe piękno naszej wschodnio-
pruskiej ojczyzny i jej szlachetnych ko-
ni; miłość i lojalność ludzi wobec tego 
szlachetnego stworzenia i ich przywiąza-
nie do Stada Ogierów. Pośród tysięcy wi-
dzów znajdowali się także drobni i więk-
si hodowcy, a także koniuszowie z Prus 
Wschodnich; wielki wielbiciel koni, Hu-
go Steinberg i liczni goście z zagranicy. 
Było to piękne podsumowanie 60-letniej 
historii pruskiego Stada Ogierów, które-
go praca zawsze służyła dobru kraju, ho-
dowców i koni”.

Aby uzupełnić pracę z końmi, w le-
cie 1931 roku do Stada Ogierów wcielono 
szkołę jazdy i powożenia. Młodzi ludzie 
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mogli tutaj w ciągu sześciotygodniowe-
go kursu poznać podstawy jazdy i po-
wożenia. Byli szkoleni przez nauczycie-
li z państwowymi uprawnieniami. Po-
nadto, uczęszczali oni na lekcje dotyczą-
ce pielęgnacji i opieki nad koniem; na-
uki podkuwania; budowy i chorób koni; 
hodowli i nauki o rasach; pokazów koni; 
lonżowania; czytania map i wychowania 
fizycznego. Ponieważ zarówno personel 
dydaktyczny, jak i konie, nie ponosiły 
szczególnych kosztów, cena kursu mogła 
być bardzo niska. – Młodzi ludzie wy-
wodzący się z miasta mieli rzadką moż-
liwość wzięcia udziału w lekcjach jaz-
dy, dzięki którym mogli nawiązać kon-
takt z końmi.

Od najwcześniejszych lat ludzkiej histo-
rii aż po nasze stulecie koń pełni nieoce-
nioną rolę w gospodarce. Chociaż dawniej 
rolnictwo miało wyraźnie szersze znacze-
nie niż dzisiaj. Rangę ówczesnych koni 
musimy jednak porównać z samochoda-
mi, traktorami i podobnymi współczesny-
mi urządzeniami. Każdy 18-latek, wybie-
rając pierwszy samochód, ma oczekiwa-
nia dotyczące np. niezawodności, kosz-
tów utrzymania, zużycia i co wcale nie 
jest pozbawione znaczenia, także pięk-
na. Tysiące konstruktorów i fachowców 
w największych fabrykach dokładają sta-
rań, aby wymagania te spełnić najlepiej, 
jak to możliwe. Podobnie hodowcy koni 
od wielu pokoleń próbowali spełnić sze-

roki zakres wymagań, a wschodniopruscy 
robili to na swój własny sposób. Ich do-
świadczenie nie jest oparte na desce kre-
ślarskiej i materiałach, ale pochodzi z wie-
dzy o naturalnych procesach życiowych, 
z fantazji i przede wszystkim z miłości do 
zwierząt – do koni.

Źródła:
- Bibliografia Warmii i Mazur 1996-1997 Ta-
deusz Korowaj

- Muzeum Budownictwa Ludowego Park Et-
nograficzny w Olsztynie, Zeszyty Naukowe 

- Bibliografia Warmii i Mazur 1996-1997 
Krzysztof Szatrawski

- Das Landgestüt Rastenburg Raimund Tie-
sler tłum. Krzysztof Szatrawski
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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. z późn. zm.) 
zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. 
Rozpoczyna się etap zbierania danych od użytkowników gospodarstw rolnych.

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

Powszechny spis rolny 2020 r.

Zmiany do ustawy z dnia 31 lipca 
2019 r. o powszechnym spisie rol-

nym w 2020 r.

q Wprowadzony został obowiązek samo-
spisu internetowego. Obowiązek ten 
będzie istniał przez cały okres spisu 
rolnego, chyba że dane użytkownika 
gospodarstwa rolnego zostaną zebra-
ne wcześniej w innej formie, tj. wywia-
du telefonicznego lub w formie bezpo-
średniego wywiadu.

q Wprowadzona jest możliwość zebrania 
w każdym czasie danych od użytkow-
nika gospodarstwa, w formie wywia-
du telefonicznego lub w formie bezpo-
średniego wywiadu, niezależnie od na-
łożonego obowiązku samospisu inter-
netowego. Oznacza to, że w momencie 
gdy rachmistrz skontaktuje się z użyt-
kownikiem gospodarstwa rolnego, bez-
pośrednio lub telefonicznie, ten nie bę-
dzie mógł odmówić udzielenia praw-
dziwych i wyczerpujących odpowiedzi. 

q Stworzono ramy prawne umożliwiające 
ewentualne niestosowanie metody bez-
pośredniego wywiadu opartej na bezpo-
średnim kontakcie rachmistrza z użyt-
kownikiem gospodarstwa rolnego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu możliwości 
zastąpienia tej metody innymi „nie kon-
taktowymi” metodami, w zależności od 
rozwoju sytuacji epidemicznej związa-
nej z koronawirusem COVID-19.

q Zapewniono możliwość zaangażowa-
nia rachmistrzów spoza pracowników 
jednostek służb statystyki publicznej, tj. 
osób wyłanianych po przeprowadze-
niu otwartego i konkurencyjnego na-
boru, do zbierania od użytkowników 
gospodarstw rolnych danych w formie 
wywiadu telefonicznego, a nie tylko – 
jak było w ustawie zapisane – w for-
mie bezpośredniego wywiadu.

Zbieranie danych

Spis rolny będzie przeprowadzany na-
stępującymi metodami:
n samospis internetowy (CAWI) jako me-

toda obligatoryjna, tj. od 1 września do 

30 listopada 2020 za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji formularzowej 
udostępnionej na stronie internetowej 
GUS i stronie spisrolny.gov.pl. Zalogo-
wanie się do aplikacji będzie możliwe 
po poprawnym uwierzytelnieniu jed-
ną z metod:
• integracja z Węzłem Krajowym – 

poprzez Profil Zaufany oraz syste-
my informatyczne banków;

• nr gospodarstwa rolnego i PESEL 
– numer gospodarstwa rolnego 
w Operacie do Badań Rolniczych 
jako login oraz PESEL jako hasło 
(numer gospodarstwa rolnego został 
przesłany rolnikowi w liście Prezesa 
GUS i nie jest dostępny publicznie);

• numer producenta i PESEL – do-
stępny w operacie numer produ-
centa służący do uwierzytelniania 
w e-wniosku ARiMR jako login oraz 
numer PESEL jako hasło;

• infolinia spisowa.

W celu umożliwienia osobom fizycz-
nym nieposiadającym technicznych wa-
runków dokonania samospisu, Gminne 
Biuro Spisowe zapewnia w siedzibie gmi-
ny stanowisko komputerowe do przekaza-
nia danych tą metodą, uwzględniając nie-
zbędne zabezpieczenia wynikające z sytu-
acji epidemicznej. Na wniosek użytkowni-
ka gospodarstwa rolnego, skierowany do 
Gminnego Komisarza Spisowego, zapew-
niona będzie przy wyznaczonym stano-
wisku komputerowym niezbędna pomoc 
w zakresie obsługi interaktywnej aplika-
cji do samospisu.

Dla użytkowników gospodarstw rol-
nych, którzy dokonają samospisu, prze-
widziany jest udziału w losowaniu cen-
nych nagród w postaci laptopów, tabletów 
i przenośnych dysków twardych:
n wywiad telefoniczny wspomagany 

komputerowo (CATI), przeprowadza-
ny przez rachmistrzów telefonicznych 
w terminie od 16 września do 30 listo-
pada 2020 r. Aplikacja CATI będzie ob-
sługiwać ruch wychodzący (gospodar-
stwa rolne wybierane automatycznie 
z listy kontaktowej), jak i ruch przycho-

dzący z kanału infolinii spisowej „Spisz 
się przez telefon”. Rozpoczynając roz-
mowę z użytkownikiem gospodarstwa 
rolnego rachmistrz telefoniczny musi 
podać swoje dane identyfikacyjne (tj. 
imię i nazwisko oraz urząd statystycz-
ny, który reprezentuje), a jeśli użytkow-
nik gospodarstwa rolnego wyrazi takie 
życzenie, rachmistrz telefoniczny musi 
podać numer identyfikacyjny łącznie ze 
sposobem weryfikacji jego tożsamości; 

n wywiad bezpośredni (CAPI), przepro-
wadzany przez rachmistrzów tereno-
wych przy pomocy urządzeń mobil-
nych wyposażonych w oprogramowa-
nie dedykowane do przeprowadzenia 
spisu rolnego, realizowany od 1 paź-
dziernika do 30 listopada 2020 r.
Rachmistrz musi nosić w widocznym 

miejscu identyfikator ze zdjęciem, imie-
niem i nazwiskiem oraz pieczęcią woje-
wódzkiego biura spisowego, pieczątką 
imienną i podpisem dyrektora urzędu.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, 
który nie dokonał samospisu interneto-
wego albo nie przekazał danych w formie 
wywiadu telefonicznego, nie może odmó-
wić przekazania danych w formie bezpo-
średniego wywiadu.

Infolinia spisowa

Na potrzeby realizacji PSR 2020 uru-
chomiona zostanie infolinia spisowa. In-
folinia spisowa będzie ułatwieniem dla 
użytkowników gospodarstw rolnych 
w zakresie:
n samodzielnego wypełnienia formula-

rza spisowego metodą CAWI;
n spisania się przez telefon w przypad-

ku braku dostępu do Internetu;
n pozyskania informacji o PSR 2020;
n pozyskania informacji o rachmistrzach 

spisowych, w tym potwierdzenia toż-
samości rachmistrzów spisowych.
Infolinia spisowa będzie dostępna pod 

numerem telefonu: 22 279 99 99 wew. 1, 
opłata za połączenie zgodna z taryfą ope-
ratora. Po wyborze numeru wewnętrzne-
go „1” infolinia spisowa będzie oferowała 
dwa kanały obsługi: 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytycja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja realizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

 „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

n Spisz się przez telefon,
n Weryfikacja rachmistrza i informacje 

o PSR 2020. 

Od 1 września do 30 listopada 2020 r., 
konsultanci infolinii spisowej będą do-
stępni przez siedem dni w tygodniu 
w godzinach 8:00-20:00. Po godzinach 
pracy infolinii spisowej uruchomiony zo-
stanie automatyczny system informacji 
statystycznej.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych zapewnia 
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszech-
nym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1728). Dostęp do danych zebranych 
w spisie posiadają wyłącznie upoważnio-
ne służby statystyczne. Informacje są po-
ufne i podlegają szczególnej ochronie. 
Przekazane dane są agregowane, tak, by 
nie była możliwa identyfikacja poszcze-

gólnych osób i gospodarstw rolnych. Da-
ne zebrane w ramach spisu rolnego są ob-
jęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu 
art. 10 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej.

Spis rolny jest przeprowadzany z wy-
korzystaniem bezpiecznych technologii 
informatycznych i komunikacyjnych.

Bieżące informacje nt. PSR 2020 zamiesz-
czane są na stronie https://spisrolny.gov.pl.

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

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

realizuje operację pt.

ORGANIZACJA SEMINARIUM
„INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU

STADEM BYDŁA MLECZNEGO”

Główny cel operacji
q Transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat aktualnych, najnowszych rozwiązań w zakresie chowu i hodowli 

bydła mlecznego, podnoszenia efektywności stada, zdrowotności i parametrów genetycznych odpowiedzialnych 
za wyhodowanie wysokomlecznych sztuk.

Dodatkowe cele operacji 
q Upowszechnianie wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń wśród bezpośrednich uczestników operacji z zakresu 

podnoszenia efektywności i zdrowotności stada krów mlecznych. 
q Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie wiedzy z zakresu hodowli 

bydła mlecznego i pozyskanie wsparcia finansowego z wszelkich możliwych źródeł, w tym z PROW 2014-2020, 
z uwzględnieniem nowego działania „Dobrostan zwierząt”.

q Zapoznanie uczestników operacji z przykładami dobrych praktyk wdrażanych w gospodarstwach.
Planowane wyniki operacji 
q Znaczne poszerzenie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w chowie i hodowli bydła mlecznego wpływa-

jących na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 
q Podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie dobrostanu zwierząt i zachowania bioróżnorodności 

gatunkowej i rasowej. 
q Wzrost świadomości w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi w chowie i hodowli bydła mlecznego.
q Możliwość przeniesienia na grunt własnego gospodarstwa najnowszych, najbardziej wydajnych i sprawdzonych 

już metod produkcyjnych, poprzez wymianę doświadczeń wśród hodowców, przedstawicieli branży wyposażenia 
gospodarstw mleczarskich, firm paszowych i organizacji wspierających rolnictwo.

Wszelkie informacje dotyczące warunków i możliwości uczestnictwa w seminarium będą umieszczane na bieżąco. 
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.wmodr.pl oraz do czytania naszych kolejnych numerów Bieżących Informacji. 

Informacje na temat realizowanej operacji: 
mgr inż. Dorota Michniewicz tel. 665 890 158, e-mail: d.michniewicz@w-modr.pl

Termin realizacji operacji: 21.10.2020 r. Formy realizacji operacji: Seminarium i publikacja
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Kompleksowe usługi doradcze, jako element 
innowacji i transferu wiedzy w rolnictwie
W styczniu 2018 r. ARiMR ogłosiła przetarg nieograniczony na wyłonienie beneficjenta poddziałania 2.1 Wsparcie 
korzystania z usług doradczych w ramach PROW na lata 2014-2020.

mgr Krzysztof Balcerzak
Starszy Specjalista Sekcji Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

Pod wskazanym te-
matem przetargu kry-
je się realizacja trzy-
letnich Programów 
doradczych, składa-
jących się z trzech 
usług doradczych, 
skierowanych do rol-

ników. Celem działania jest zwiększenie 
rentowności gospodarstw i konkuren-
cyjności wszystkich rodzajów rolnictwa 
we wszystkich regionach oraz promo-
wanie innowacyjnych technologii w go-
spodarstwach.

Dyrekcja WMODR, mając na wzglę-
dzie zwiększenie konkurencyjności go-
spodarstw rolnych na rynku krajowym 
i zagranicznym, podjęła decyzję o przy-
stąpieniu do przetargu. Oferta została 
złożona na realizację Programów dorad-
czych dla 311 rolników w podregionie 
elbląskim, 205 w podregionie ełckim, 
326 w podregionie olsztyńskim. Łącznie 
wsparciem zostało objętych 842 rolników.

Celem realizacji usług doradczych jest 
ułatwienie rolnikom podejmowania decy-
zji w zakresie restrukturyzacji i moder-
nizacji gospodarstw rolnych. Osiągnię-
cie powyższego efektu wymaga zdefinio-
wania problemu doradczego oraz dostar-
czenia podstawowych danych o finan-
sach obrazujących kondycję i możliwości 
rozwoju gospodarstwa. Kolejnym etapem 
jest wybór optymalnych rozwiązań w go-
spodarstwie i wdrożenie wybranego Pro-
gramu doradczego. Przygotowany zatem 
dla rolnika indywidualny Program do-
radczy uwzględnia specyfikę konkretne-
go gospodarstwa, wskazuje jego potrze-
by i problemy oraz określa sposób wyko-
rzystania potencjału gospodarstwa w celu 
poprawy jego wyników gospodarczych.

Każdy Program doradczy składa się 
z następujących usług:

q Analiza sytuacji produkcyjno-ekono-
micznej gospodarstwa rolnego;

q Rachunkowość w gosp. rolnym.

Następnym krokiem jest wybór trze-
ciej usługi, która w najlepszym stopniu 
przyczyni się do rozwoju gospodarstwa. 
Rolnik ma tu do wyboru jedną usługę 
spośród pięciu:
q Ocena dostosowania gospodarstwa 

rolnego do norm i wymogów wza-
jemnej zgodności;

q Dostosowanie gospodarstwa rolnego 
do wymogów BHP;

q Integrowana ochrona roślin, w tym 
ocena zagrożenia agrofagami i pomoc 
w podejmowaniu decyzji w zakresie 
stosowania metod i zabiegów;

q System rolnictwa ekologicznego, 
w tym pomoc w podejmowaniu decy-
zji o przystąpieniu do działania Rolnic-
two ekologiczne oraz pomoc w realiza-
cji działania Rolnictwo ekologiczne;

q Uczestnictwo w systemach jakości.

W zależności od usługi i stopnia za-
awansowania gospodarstwa przedsta-
wione usługi mogą być realizowane 
w wariancie rocznym, dwuletnim i trzy-
letnim. Działania doradcze mogą być 
zatem ukierunkowane na: utrzymanie 
gruntów wchodzących w skład gospo-
darstwa w dobrej kulturze rolnej; popra-
wę bezpieczeństwa i higieny pracy; uzy-
skanie praktycznej wiedzy o metodach 
profilaktycznych oraz zasadach stosowa-
nia środków ochrony roślin; prawidłowe 
prowadzenie gospodarstwa metodami 
ekologicznymi; pomoc w przystąpieniu 
do krajowego/unijnego systemu jakości.

Pełna ocena realizacji usług dorad-
czych nastąpi w 2022 r. po zakończeniu 
wszystkich Programów doradczych. Ob-
serwujemy dużą efektywność realizowa-

nych usług i zainteresowanie rolników. 
Kluczowa jest tu interakcja na linii: do-
radca – rolnik oraz wiedza i kwalifika-
cje doradców. Wsparcia udzielają doradcy 
WMODR wpisani na listę doradców rol-
niczych lub rolnośrodowiskowych, pro-
wadzoną przez Dyrektora CDR w Brwi-
nowie. Doradcy są tu kluczowym ele-
mentem w transferze wiedzy z pozio-
mu środowiska naukowego do rolnika. 
Upowszechnianie nowych i nowator-
skich rozwiązań wymaga współdziała-
nia między partnerami w upowszech-
nianiu innowacji (rolnik – doradca – śro-
dowisko naukowe). Realizacja komplek-
sowych usług doradczych jest jednym 
z wielu kroków na drodze do pobudze-
nia aktywności osób i podmiotów zain-
teresowanych rozwojem rolnictwa i na-
wiązania współpracy.

Dotychczasowe efekty zachęcają 
do kontynowania realizacji usług do-
radczych w ramach II edycji. Dyrek-
cja WMODR podjęła decyzję o złożeniu 
również w 2020 r. oferty w przetargu na 
wyłonienie beneficjenta poddziałania 2.1 
Wsparcie korzystania z usług doradczych 
objętego PROW na lata 2014-2020. W ce-
lu pełnego dostosowania usług do ocze-
kiwań i potrzeb rolnika ARiMR umożli-
wiła skorzystanie z większej liczby usług 
– 16. W nowej edycji będą mogli wziąć 
udział rolnicy, którzy obecnie są objęci 
usługami w ramach I edycji oraz nowi, 
którym zależy na podniesieniu konku-
rencyjności swoich gospodarstw.

Programy doradcze są realizowane 
bez pobierania jakichkolwiek opłat od 
odbiorców usług doradczych. Programy 
doradcze są współfinansowane przez 
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
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Społeczność wiejska potrzebuje zmian w wielu dziedzinach. 
Efektywność przemian w rolnictwie i jego otoczeniu zależy od 
aktywnego udziału mieszkańców wsi w rozwoju przedsiębior-
czości, a to w dużej mierze zależy od przygotowania zawodo-
wego i poziomu kwalifikacji młodych osób. Problem z dostę-
pem do informacji na obszarach wiejskich jest elementem de-
motywującym młodych ludzi do wykazywania czynnej posta-
wy społeczno-edukacyjnej. Instytucje działające na rzecz rol-
nictwa i obszarów wiejskich nie mają zbyt wielu okazji do po-
dejmowania inicjatyw mobilizujących młodzież do poszerza-
nia swojej wiedzy. 

W dniu 7 października 2020 r., odbędzie się finał wojewódz-
kiej „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP 
w Rolnictwie” i będzie to idealna okazja do poszerzania hory-
zontów w zdobywaniu i promowaniu wiedzy z zakresu rol-
nictwa oraz rozwoju wsi młodych osób. W finale swoją wie-
dzę zaprezentują zwycięzcy eliminacji powiatowych przepro-
wadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskie-
go w terminie od 14 do 30 września 2020 r. 

Główne przesłanki wydarzenia

Olimpiada ma na celu wyzwalanie oraz wzmacnianie 
współpracy młodych rolników z instytucjami uczestniczący-
mi w rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich, upowszech-
nianie wiedzy i postępu rolniczego na rzecz poprawy wa-
runków życiowych społeczności wiejskiej. Młodzież jest za-
sobem, który można wykorzystać w przyszłym rozwoju spo-
łecznym, gospodarczym oraz środowiskowym obszarów wiej-
skich. Młoda generacja jest zwiastunem przyszłości, jest in-
nowacyjna i dzięki niej są możliwe głębokie przekształcenia 
społeczeństwa. Udział w Olimpiadzie to okazja do wyróżnia-
nia i popularyzowania młodych rolników, posiadających du-
żą wiedzę ekonomiczno-rolniczą oraz umiejętności gospoda-
rowania w warunkach wolnego rynku. Jest to również okazja 
do promowania wśród uczestników idei ustawicznego kształ-
cenia i doskonalenia się, co rozwija współzawodnictwo oraz 
chęć konkurowania, a to z kolei wpływa na przyszłe kształ-
towanie się bardziej różnorodnej, aktywnej oraz atrakcyjnej 
przyszłości polskiej wsi.

Korzyści płynące z udziału w Olimpiadzie

Uczestnicy Olimpiady będą mieli przede wszystkim oka-
zję do wymiany wiedzy i doświadczenia między przedsta-
wicielami instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa 
oraz obszarów wiejskich. Ponadto będzie to również dosko-
nała okazja do rozwoju twórczych, zróżnicowanych zaintere-
sowań wśród młodych ludzi, a także świetna okazja do pod-
jęcia zdrowej rywalizacji do dalszego doskonalenia zawodo-
wego, przekazywania dobrych praktyk oraz popularyzowa-
nia osiągnięć w rolnictwie. 

Dodatkowo stworzą się nowe moż-
liwości do wdrażania inicjatyw na 
rzecz rozwoju obszarów wiej-
skich, poprawi się akty-
wizacja młodych miesz-
kańców obszarów wiej-
skich oraz zwiększy 
się zainteresowanie 
różnorodnymi for-
mami postępu w rol-
nictwie. Uczestnicy 
wydarzenia staną 
się bardziej otwar-
ci na wprowadzanie 
innowacyjnych roz-
wiązań w prowadzo-
nej działalności, popra-
wiając przy tym potencjał 
finansowy gospodarstw rol-
nych, co przełoży się na wzrost 
ich przyszłej konkurencyjności. 

Pomysłodawcą i inicjatorem przedsię-
wzięcia jest Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydaw-
nictw Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego z siedzibą w Olsztynie. 

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można uzy-
skać w Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw. 
Kontakt: Paulina Jaskólska, p.jaskolska@w-modr.pl, tel. 89 526 
44 39 w. 46, kom. 665 690 378.

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

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

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

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie po raz kolejny organizuje „Olimpiadę 
Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

mgr Paulina Jaskólska 
Specjalista Działu Metodyki, Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Młodzi rolnicy stają do rywalizacji
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

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

„Twoja Rola” to tytuł nowego cyklu audycji telewizyjnych realizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

mgr inż. Sebastian Waśkowicz 
Broker Innowacji Sekcji Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

Prezentacja innowacji w rolnictwie
województwa warmińsko-mazurskiego

Celem projektu jest 
zaprezentowanie do-
brych praktyk doty-
czących wdrażania 
innowacji w produk-
cji roślinnej, zwierzę-
cej, przetwórstwie, 
a także w nowych 

nie znanych powszechnie dziedzin oko-
łorolniczych. Cykl składa się z 9 filmów 
prezentowanych na antenie TVP 3 Olsz-
tyn. Pierwsza emisja miała miejsce 2 lip-
ca br., a ostatni odcinek zostanie wyemi-
towany 22 października tego roku.

W każdym odcinku poruszany jest 
zupełnie nowy temat. W pierwszym 
odcinku, na przykładzie gospodarstwa 
Kamez ze wsi Wawrochy pokazano in-
nowacyjną formę prowadzania działal-
ności rolniczej pod względem dywer-
syfikacji dochodów. Nieduże gospodar-
stwo rolne z nowymi pomysłami po-
trafiło znaleźć niszę na rynku, tworząc 
między innymi Zagrodę Edukacyjną, 
gospodarstwo ekologiczne, wynajem 
pokoi przy jednoczesnym chowie bydła 
mięsnego. W kolejnym odcinku poka-
zano możliwości jakie niosą nowe tech-
nologie w mapowaniu pól, szacowaniu 
strat spowodowanych przez suszę z wy-
korzystaniem dronów i metody telede-
tekcji niskopułapowej. 

Wirtualny handel jako innowacyjne 
narzędzie sprzedaży w budowaniu krót-
kich łańcuchów dostaw to tytuł kolejne-
go odcinka. Warmińsko-mazurski e-ba-
zarek to modelowy przykład, jak w krót-
kim czasie przenieść handel w wirtual-
ną przestrzeń. Ograniczenie pośredni-
ków, skrócenie drogi od pola do stołu to 
wymierne korzyści wpływające na ry-
nek lokalny. E-bazarek różnicuje kana-
ły komunikacji z konsumentem a także 
tworzy spójny wizerunek sieci sprzeda-
ży. Na przykładzie dwóch gospodarstw 
poznajemy możliwości jakie niesie wirtu-

alna sprzedaż. Zarówno sprzedaż krze-
wów ozdobnych i drzewek owocowych 
pana Jana Dziadkiewicza oraz kozich se-
rów pani Haliny Wróblewskiej z Gospo-
darstwa nad Arem to przykład innowa-
cyjnego podejścia do szukania kolejnych 
kanałów sprzedaży. 

Mając na uwadze duży problem walki 
z warrozą przez pszczelarzy, poświęci-
liśmy jeden z odcinków skutecznej wal-
ce z tym szkodnikiem pustoszącym pa-
sieki. Doktor hab. Zbigniew Lipiński za-
prezentował unikatową metodę zwal-

Odpowiednie żywienie jest ważnym czynnikiem w opasie bydła. Decyduje ono o wynikach produkcyjnych 
i jakości pozyskiwanej wołowiny. Oprócz aspektów ekonomicznych, żywienie powinno uwzględniać uzyska-
nie właściwego umięśnienia zwierząt, które według klasyfikacji tusz bydła EUROP nie powinno być zakwa-
lifikowane do klasy niższej niż „R”. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe zależy od rasy i płci zwierzę-
cia, przewidywanych dobowych przyrostów masy ciała w poszczególnych etapach opasania oraz od wie-
ku uboju. Koszty żywienia bydła mięsnego stanowią ok. 70 proc. kosztów bezpośrednich produkcji żywca 
wołowego. Warto więc zadbać o ten element produkcji, co przełoży się na ostateczny wynik ekonomiczny.

Do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych – bytu zwierzęcia, aktywności fi-
zycznej oraz produkcji, wzrostu, reprodukcji i zachowania zdrowia, niezbędne jest do-
starczenie wraz z pokarmem składników pokarmowych. Dawki pokarmowe dla zwierząt 
są bilansowane na podstawie potrzeb pokarmowych zwierząt oraz jakości i składu che-
micznego pasz.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

ŻYWIENIE BYDŁA MIĘSNEGO
W OPTYMALIZACJI PRODUKCJI

Olsztyn, 2020 r.

Sylwia Walesieniuk
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czania warrozy za pomocą sublimacji 
kwasu szczawiowego. Wymaga to dużej 
ostrożności, ze względu na żrące wła-
ściwości kwasu szczawiowego dla czło-
wieka, dla pszczół metoda jest całkowi-
cie bezpieczna. Druga innowacyjna me-
toda walki z Varroa destructorem to od-
parowywanie olejków eterycznych. Sto-
sowane do tej pory metody nie spełnia-
ły oczekiwań, ponieważ pasożyty stawa-
ły się na nie odporne. Doktor hab. Zbi-
gniew Lipiński nie tylko opracował no-
wą metodę za pomocą zamgławiania ale 
również sporządził mieszankę związ-
ków aromatycznych. 

W sierpniu kolejne dwa nagrania. Jed-
no z nich poświęcone zostanie innowa-
cyjnym metodom pozyskiwania mleka 
oparte na małych gospodarstwach ro-
dzinnych do produkcji wyrobów mle-
czarskich. Z kamerą udaliśmy się do go-
spodarstwa pani Alicji Majdak ze wsi 
Żytowo, aby pokazać jak nieduże go-
spodarstwa rodzinne pełnią swoją ro-

lę w produkcji żywności. Nieduże stado 
krów produkuje mleko na własne po-
trzeby do produkcji serów czy twaro-
gów wytwarzanych w gospodarstwie. 
Produkcja zgodna z tradycją, mleko tyl-
ko z porannego udoju od lokalnych ro-
dzinnych gospodarstw to cechy surow-
ca do produkcji w serowarni rzemieślni-
czej „Agrovis” Sp. z o.o. w Markajmach 
koło Lidzbarka Warmińskiego. Prezes Je-
rzy Wiśniewski podkreśla, że taki suro-
wiec gwarantuje doskonałą jakość, a ta 
ceniona jest przez kupujących. To tema-
tyka jednego z sierpniowych odcinków 
„Twoja Rola”. 

Innowacyjnych tematów w rolnic-
twie nie brakuje, a zadaniem Sekcji 
Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnic-
twie jest propagowanie tych rozwiązań. 
Tematem przyszłości i wpisującym się 
w tak zwany Zielony Ład czy ekosche-
maty jest permakultura. Pojęcie jeszcze 
nie znane w szerszych kręgach jednak 
mające swoich prekursorów na Warmii 

i Mazurach. W Skolitach takimi pre-
kursorem jest pan Hieronim Jakubow-
ski, który zajmuje się projektowaniem 
ekologicznym tworząc ogrody na wzór 
ekosystemów naturalnych. W gospo-
darstwie tym produkuje się warzywa 
w specjalnych „donicach” na mieszan-
kach podłoża układanych warstwami. 
Taka struktura podłoża gwarantuje ide-
alne warunki dla rozwoju mikroorgani-
zmów, jak i utrzymania wilgoci, gwa-
rantuje dobre plonowanie oraz żywność 
wysokiej jakości. 

Wrzesień zapowiada się również in-
tersująco. Pojawią się tematy poświęco-
ne rolnictwu precyzyjnemu, hortitera-
pii w agroturystyce oraz innowacyjne 
rozwiązania w hodowli bydła mięsnego. 
Spotkamy się z rolnikami, którzy z entu-
zjazmem podchodzą do zmian w gospo-
darstwie, organizacji produkcji czy swo-
im otoczeniu. 

Fot. Paulina Karaszkiewicz
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Kto może być Beneficjentem?

Pomoc w ramach: „Płatności na rzecz rol-
ników, kwalifikujących się do systemu dla 
małych gospodarstw, którzy trwale przeka-
zali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” 
może być przyznana rolnikowi – osobie fi-
zycznej, który spełnia następujące warunki:

n jest wpisany do ewidencji producentów;
n jest pełnoletni;
n uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest 

częścią płatności bezpośrednich;
n przekaże w sposób trwały gospodarstwo 

rolne innemu rolnikowi, który jest oso-
bą fizyczną, osobą prawną lub jed-
nostką organizacyjną nieposia-
dającą osobowości prawnej, 
prowadzącą na własny ra-
chunek działalność rolni-
czą na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej 
i który zobowiąże się do 
prowadzenia działalno-
ści rolniczej w gospo-
darstwie utworzonym 
w wyniku powiększe-
nia przez okres co naj-
mniej 5 lat;

n nie będzie prowadził 
działalności rolniczej przez 
co najmniej przez 5 lat, licząc 
od dnia przekazania gospo-
darstwa rolnego;

n po przekazaniu gospodarstwa rol-
nego nie będzie podlegał ubezpieczeniu 
społecznemu rolników w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.

Kwota wsparcia

Wysokość pomocy stanowi 120% rocznej płatności, do któ-
rej rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych go-
spodarstw, o których mowa w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. 
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 
Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospo-
darstwa rolnego. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Limit 
środków przeznaczonych na premie dla rolników kwalifiku-
jących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwa-

le przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi w PROW 
2014-2020 wynosi prawie 30 mln euro.

Kryteria przyznawania pomocy

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie 
liczby przyznanych punktów. Pod uwagę brana jest:
n powierzchnia przekazywanego gospodarstwa – im większe 

gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo 
do 3 ha – 1 pkt; 3 do 6 ha – 3 pkt.; powyżej 6 ha – 5 pkt.);

n powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospo-
darstwo od wnioskodawcy – preferowane są gospodar-

stwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha – 3 pkt.; 
5 do 10 ha – 2 pkt.; powyżej 10 ha – 1 pkt);
n informacja czy gospodarstwo 

przekazane jest osobie fizycznej, 
która w dniu złożenia wnio-

sku o przyznanie pomocy ma 
nie więcej niż 40 lat i jest 
ubezpieczona jako rolnik 
na podstawie przepisów 
o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników z mocy 
ustawy i w pełnym za-
kresie. Jeżeli tak jest – 
rolnik otrzymuje 3 pkt. 

Minimalna liczba punktów 
uprawniająca od uzyskania 

pomocy wynosi 2 punkty.

Warunkiem koniecznym do 
przyznania pomocy jest, aby po-

wierzchnia gospodarstwa utworzo-
nego przez przejmującego, po przeję-

ciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była 
równa co najmniej średniej powierzchni gospodar-

stwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w któ-
rych średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż 
średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone go-
spodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej 
wojewódzkiej. Przekazanie gospodarstwa rolnego w przy-
padku ubiegania się o pomoc w ramach tego poddziałania 
może nastąpić wyłącznie w sposób trwały, tj. na podstawie 
umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Zgodnie z art. 
158 kodeksu cywilnego umowa dotycząca przeniesienia wła-
sności nieruchomości może być zawarta tylko w formie ak-
tu notarialnego.

Płatności na rzecz rolników, którzy trwale
przekazali swoje gospodarstwo
Zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogramem, wnioski o przyznanie wspar-
cia w ramach: „Płatności na rzecz rolników, kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale 
przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 będzie można składać po raz ostatni od września 2020 roku.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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U progu nowej Wspólnej Polityki Rolnej
Zanim wejdziemy w nowy okres budżetowy na lata 2021-2027, jest jeszcze wiele do uzgodnienia, nie tylko na szczeblu 
UE, ale także poszczególnych krajów członkowskich. Podstawą są określone już główne cele tej polityki, które mają 
być bardziej niż dotychczas ukierunkowane na wyniki.

mgr inż. Maria Suszko
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza do udziału w:

pt. „NOWE INSTRUMENTY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2021-2027
W KONTEKŚCIE NOWYCH WYZWAŃ I PLANU STRATEGICZNEGO POLSKI”

które odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. od godz. 9:30
Program wydarzenia (zdalnej konferencji)
oraz formularz rejestracyjny,
dostępne są na stronie internetowej
www.wmodr.pl/aktualności/informacje

Organizator, kontakt: Maria Suszko,
tel.: 695 990 229; m.suszko@w-modr.pl

Istota celów polityki rolnej

1. Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych 
w całej Unii Europejskiej w celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa żywnościowego.
Rola WPR we wspieraniu dochodów gospodarstw rolnych 
oraz ograniczaniu różnic między krajami i sektorami w UE 
jest kluczowa. Potrzebne jest łączenie różnych środków, aby 
osiągnąć ten najważniejszy cel WPR.

2. Zwiększenie konkurencyjności i wydajności rolnictwa 
w sposób zrównoważony, w warunkach ograniczonych 
zasobów i zmian klimatu.
Czynniki i narzędzia polityki, takie jak: programy badaw-
czo-innowacyjne, nowe technologie, infrastruktura na obsza-
rach wiejskich, skuteczne systemy doradztwa oraz dosko-
nalenia zawodowego rolników – to podstawowe wyzwania 
dla realizacji tego celu.

3. Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości.
Szczególnie ważne jest wzmocnienie współpracy między 
rolnikami, zwiększenie przejrzystości rynku i zapewnienie 
skutecznych mechanizmów zwalczania nieuczciwych prak-
tyk handlowych.

4. Przyczynianie się do łagodzenia skutków zmian klimatu.
Rola rolnictwa w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych 
dzięki nowym technikom rolnym i gospodarowanie glebą 
jest bardzo duża, ale ryzyko i ograniczenia dla rolników mu-
szą być rekompensowane.

5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospo-
darowania wodą, glebą i powietrzem.

Zasoby naturalne są dobrem ponadczasowym, a zarazem 
globalnym, dlatego wymagają szczególnego wsparcia.

6. Przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej 
oraz siedlisk i krajobrazu.
Kwestie różnorodności biologicznej w UE i jej powiązania 
z elementami krajobrazu wymagają szczególnej ochrony 
nie tylko przez rolników, ale całej społeczności, która czer-
pie z tego korzyści zarówno materialne, jak i niematerialne.

7. Przyciągnięcie młodych rolników i udoskonalanie ich roz-
woju zawodowego.
Bardziej ukierunkowany system wsparcia, oparty na ocenie 
potrzeb i wymiernych oczekiwanych wynikach to podstawa, 
aby skutecznej stymulować wymianę pokoleń. 

8. Promowanie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, włącze-
nia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
WPR ma duży wpływ na rozwój obszarów wiejskich, wspar-
cie dochodu i wydatków jej mieszkańców, a także utrzyma-
nie stopy zatrudnienia i poprawy poziomu życia.

9. Większa reakcja rolnictwa UE na potrzeby społeczne do-
tyczące żywności i zdrowia.
Wyzwania, które mogą pomóc rolnikom i krajom UE w zwal-
czaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe wyma-
gają wsparcia, spójnych działań i skutecznych rozwiązań.

O nowych elementach WPR i zakresie wsparcia po 2020 ro-
ku, będziemy rozmawiali 29 września br., podczas webinarium. 
Szczególnie ważne będą informacje o Europejskim Zielonym 
Ładzie, w tym o strategiach – „od pola do stołu” i „na rzecz bio-
różnorodności”. Do udziału zapraszamy szczególnie rolników.
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Harmonogram planowanych naborów wniosków 
w ramach PROW 2014-2020 na lata 2020 i 2021
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

po ogłoszeniu

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 r.
luty 2021 r.

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

21.02 – 20.07.; paźdz. 2020 r.
styczeń 2021 r.

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

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

3.06 – 17.08.2020 r.
luty 2021 r.

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

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

19.03 – 17.06.2020 r.
wrzesień 2020 r.**
wrzesień 2021 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”

30.09 – 31.10.2020 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 październik 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 wrzesień 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

październik 2020 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

17. Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności” listopad 2020 r.

18. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” do 31.08.2020 r.
październik 2020 r.

19. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” do 14 września 2020 r.

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

3.08 – 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.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

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

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

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza do udziału w webinarium w ramach operacji pt.:

„INNOWACYJNE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZE,
W TYM PRODUKCJA I PRZETWÓRSTWO SUROWCÓW ZIELARSKICH

– ALTERNATYWA DLA MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH”

Operacja realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021
Webinarium odbędzie się zdalnie 15 września 2020 r., o godz. 10:00

Program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są
na stronie internetowej www.wmodr.pl/informacje

Osoby do kontaktu: Aleksandra Szwacka-Skiendziul, tel.: 665 830 954
oraz Aneta Długokęcka, tel.: 695 550 952 lub 89 535 76 84 w. 51
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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 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o nawozach 
i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa. Dz.U. z 2020 r., poz. 1069. Ustawa we-
szła w życie z dniem 23 czerwca 2020 r. 
Uwagi: art. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 2-6 wchodzą w życie z dniem 1 lip-
ca 2020 r., oraz art. 1 pkt 3 i 6 wchodzą w życie z dniem 1 sierp-
nia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

q z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków 
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy tech-
nicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach 
publicznych. Dz.U. z 2020 r., poz. 1028. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 11 czerwca 2020 r. 

q z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wysokości limitów środków dostępnych w poszczegól-
nych województwach lub latach w ramach określonych dzia-
łań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 1073. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 23 czerwca 2020 r. 

q z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 
1101. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 lipca 2020 r. 

q z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlo-
wej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dz.U. z 2020 r., poz. 1112. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 11 lipca 2020 r. 

q z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożyw-
czych. Dz.U. z 2020 r., poz. 1149. Rozporządzenie wejdzie w ży-
cie z dniem 30 września 2020 r. 

q z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza 
egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności 
w zakresie transportu lub obsługi zwierząt. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1193. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 lipca 
2020 r. 

q z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ra-
mach niektórych działań i poddziałań objętych Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dz.U. z 2020 r., poz.1196. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 lipca 2020 r. 

q z dnia 3 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jako-
ści materiału szkółkarskiego. Dz.U. z 2020 r., poz. 1244. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 30 lipca 2021 r. 

q z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie rodzaju opakowań materiału 
siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabez-
pieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plom-

bowania. Dz.U. z 2020 r., poz. 1269. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 4 sierpnia 2020 r. 

q z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i re-
alizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą dzia-
łania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 1274. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 22 lipca 2020 r. 

q z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przepro-
wadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań 
laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem 
„NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę ro-
ślin. Dz.U. z 2020 r., poz. 1301. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 28 lipca 2020 r. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji produ-
centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatności. Dz.U. z 2020r., poz. 1206.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy – Prawo ochrony środowiska. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1233 r. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o rolnictwie ekologicznym. Dz.U. z 2020 r., poz. 1324 r. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego. Dz.U. z 2020 r., poz. 1341 r. 

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
13 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być 
spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzę-
cego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyj-
nej. Dz.U. z 2020 r., poz. 1286. 

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 
lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektó-
rych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione 
przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeź-
niach o małej zdolności produkcyjnej. Dz.U. z 2020 r., poz. 1287. 

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 
czerwca 2020 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajo-
wego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie. M.P. z 2020 r., poz. 586.
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Koszykarz, wikliniarz, plecionkarz są zawodami rękodzielniczymi, niestety zanikającymi. Polegają na ręcznym, dekora-
cyjnym wyplataniu wyrobów ozdobnych i użytkowych z takich materiałów, jak: wiklina, słoma, rafia, bambus czy rotang.

Maria Kapuścińska 
Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Ginące zawody rzemiosła artystycznego
i twórczości ludowej

Tego rodzaju twór-
czość wymaga du-
żej wyobraźni, opa-
nowania, staranno-
ści i cierpliwości. 
Niezbędne są także 
zdolności artystycz-
ne i manualne. Mi-

mo powszechnej dostępności, a czasem 
i większej trwałości wyrobów przemy-
słowych, pewne rodzaje plecionek ręcz-
nie wytwarzanych ciągle znajdują na-
bywców i cieszą się dużą popularnością. 

O wyglądzie współczesnych wyrobów 
plecionkarskich decyduje wiele czynni-
ków. Najważniejszym z nich jest mate-
riał, z którego został wykonany dany wy-
rób. Istotna jest również precyzja i techni-
ka wykonania, użyte wzory, zastosowa-
na kolorystyka oraz elementy zdobnicze. 
W twórczości wykorzystuje się tradycyjne 
metody splotów i wzornictwa lub samo-
dzielnie opracowuje zupełnie nowe formy 
i kształty. Kontynuatorzy plecionkarstwa, 
podobnie jak twórcy innych dziedzin rze-
miosła artystycznego, potrafią dostoso-
wać swoje wyroby do potrzeb nowych 
grup nabywców, jednocześnie kultywu-
jąc własne pochodzenie i styl regionalny. 

Bardzo wąską grupę stanowią artyści 
tworzący tak zwaną galanterię plecion-
karską, między innymi: ozdoby choin-
kowe, stroiki, ozdobne pudełka, szopki, 

zwierzaki, aniołki, a także przeróżną bi-
żuterię. Jedną z osób zajmujących się ple-
cionkarstwem jest Pani Regina Biziew-
ska mieszkająca we wsi Szeszki w po-
wiecie oleckim. Pani Regina specjalizu-
je się głównie w wyrobach ze słomy żyt-
niej, twierdząc, że jest to bardzo wdzięcz-
ny i mocny materiał. 

Twórczyni entuzjastycznie opowia-
da o trudnej sztuce plecionkarskiej, do 
której zachęcił ją dziadek, ucząc robie-
nia ,,splotki” ze słomy. Początkowo two-
rzyła w taki sam sposób jak on, jednak 
z biegiem czasu zaczęła opracowywać 
własne wzory i mieć własną, niepowta-
rzalną technikę plecionkarską. Tak więc 
tworzy wyroby, które są wynikiem in-
dywidualnych, twórczych poszukiwań. 

Chętnie pokazuje gotowe prace oraz 
prezentuje stosowaną technikę. Bierze 
udział w licznych pokazach i jarmar-
kach, na których sprzedaje swoje prace. 
Spod jej rąk wychodzą unikatowe ozdo-
by mieszkań, tzw. „pająki”, pudełka, ko-
szyki, różnego typu bibeloty, ozdoby 
choinkowe i biżuteria. Specjalizuje się 
w wykonywaniu bardzo efektownych 
kapeluszy ze słomy. Tę formę rękodzie-
ła kultywowaną przez Panią Reginę ce-
chuje wysoki poziom techniczny i arty-
styczny. Jej prace można znaleźć mię-
dzy innymi na Warmińsko-Mazurskim 
e-Bazarku pod adresem www.bazarek.
wmodr.pl. 
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Już wiadomo kto ma ogród najbardziej przyjazny rodzinie i turystom w województwie warmińsko-mazurskim. Konkurs 
promujący ogrody znajdujące się na terenach wiejskich, którego organizatorem był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, został rozstrzygnięty.

mgr inż. Renata Kierska 
p.o. Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Przydomowy ogród – mój raj, moja ostoja…

O miano najpiękniejszego zielonego za-
kątka mogli rywalizować rolnicy oraz 
właściciele gospodarstw agroturystycz-
nych (do pięciu pokoi), posiadający w swej 
zagrodzie zaaranżowany w interesujący 
sposób przydomowy ogród, który jedno-
cześnie nie był nagradzany w poprzed-
nich 3 edycjach konkursu. Celem konkur-

su Ogród przyjazny rodzinie i turystom była promocja nowa-
torskich rozwiązań w organizacji ogrodu, wymiana doświad-
czeń a także zachęcenie mieszkańców terenów wiejskich do 
dbałości o piękno i estetykę swego otoczenia.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 24 właści-
cieli przydomowych ogrodów, z których każdy tworzy uni-
kalny i jedyny w swoim rodzaju „świat”. Po wnikliwej ana-
lizie nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa, w skład któ-
rej wchodzili pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regional-
ny w Olsztynie, dokonała oceny nadesłanych zgłoszeń, zdjęć 
oraz filmów. Wszystkie ogrody były na swój sposób wyjątko-
we. Wyróżniały się bogactwem kształtów i barw roślin, ory-
ginalnym pomysłem na zagospodarowanie, pieczołowitością 
i dbałością o każdy element aranżacji. Przekonaliśmy się, że 
świat ogrodniczej wyobraźni wciąż może zaskakiwać a szczę-
śliwców, którzy cieszą się własnym zielonym zakątkiem i któ-
rzy zostali nagrodzeni w dziewiątej edycji konkursu Ogród 
przyjazny rodzinie i turystom przedstawiamy poniżej.

I miejsce: Pani Dina Schmidt
Pupki (powiat olsztyński)

„Zamiłowanie do roślin i potrzeba niezależności żywie-
niowej początkowo moją mamę a później mnie popchnęła 
do nasadzenia wielu roślin użytkowych i ozdobnych” – tak 
o początkach ogrodu pisze jego właścicielka, która popierając 
ideę permakultury tworzy w ramach gospodarstwa zrówno-
ważony ekosystem. Siedlisko stanowi wielogatunkowy sad, 

w którym znajdziemy krzewy aktindii, świdośliwy, jagody 
kamczackiej, rokitnika, porzeczkoagrestu, derenia, ałyczy, pi-
gwy, gruszy azjatyckiej oraz ogród warzywny, natomiast na 
pastwiskach użytkowych pasą się krowy, których mleko jest 
przetwarzane na sery domowymi metodami.

II miejsce: Pani Elżbieta Piotrowicz
Babieniec (powiat kętrzyński)

Gospodarstwo położone jest w niewielkiej, malowniczej 
miejscowości, w pobliżu głównej drogi dojazdowej. Ogród 
powstał kilkanaście lat temu, na przestrzeni czasu przecho-
dził liczne modyfikacje. Dzięki wieloletnim zabiegom dzisiaj 
możemy oglądać pięknie rosnące tuje, agawy oraz róże. Sta-
re zabudowania gospodarskie porośnięte są różnymi gatun-
kami bluszczy a wśród licznych nasadzeń możemy wymie-
nić m.in. żagwin ogrodowy, bergenię sercolistną, rogownicę 
kutnerowatą, orlik ogrodowy oraz pióropusznik strusi. Po-
nadto, w części rekreacyjnej znajduje się drewniana huśtaw-
ka oraz zabytkowa kopaczka do ziemniaków. Miejsce to za-
chwyca różnorodnością krzewów ozdobnych i pięknie pach-
nących kwiatów.
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III miejsce: Państwo Kazimiera i Lech Prusinowscy
Siedlisko Mazurskie (powiat piski)

Gospodarstwo agroturystyczne usytuowane jest w po-
bliżu miasta Biała Piska, w niewielkiej odległości od jeziora 
Roś. To niezwykle spokojne i malownicze miejsce, pełne ko-
lorów i zapachów. Na powierzchni 0,5 ha ogrodu znajdują 
się liczne nasadzenia krzewów zimozielonych oraz kwiatów 
m.in. pelargonie i petunie rabatowe, róże, berberys oraz łu-
bin trwały. W części rekreacyjnej znajduje się taras widoko-
wy, altana porośnięta kokornakiem wielkolistnym oraz grill 
i plac zabaw dla dzieci. Liczne dekoracje z drewna i kamie-
ni oraz otaczający siedlisko stary owocowy sad sprawiają, że 
jest to miejsce klimatyczne, idealne na odpoczynek i relaks.

Wyróżnienie: Pan Andrzej Jadanowski
Grabacz (powiat działdowski)

W gospodarstwie rolnym na powierzchni 83 ha prowadzo-
na jest produkcja zwierzęca – trzoda chlewna i bydło opa-
sowe. Część wypoczynkową obejścia stanowi ogród, który 
niczym malowniczy, zielony zakątek, położony jest w pięk-
nym i ustronnym miejscu wśród pól, łąk i lasów. Roślinność 
w przeważającej części tworzą byliny, krzewy, rośliny igla-
ste i drzewka ozdobne, są wśród nich m.in.: juka ogrodowa, 
bukszpan wieczniezielony, świerk biały conica oraz floks 
skrzydlasty. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni ogród bu-
dzi zachwyt, zmienia się i rozkwita a znajdujący się w cen-
tralnym miejscu ogrodu skalniak przyciąga uwagę odwie-
dzających. Ciekawą atrakcję stanowi grill, altanka oraz staw, 
który potęguje klimat i urodę tego miejsca. Ogród został za-
aranżowany jako kącik relaksu, w którym można odpocząć 
w ciągu dnia, a w wolnych chwilach biesiadować z rodzi-
ną i przyjaciółmi.

Składamy serdeczne podziękowania Kasie Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego za ufundowanie na-
gród dla właścicieli tych małych ogrodowych świa-
tów oraz zaangażowanie w prace komisji konkurso-
wej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane 
zgłoszenia, laureatom gratulujemy i zapraszamy ser-
decznie do udziału w kolejnej edycji konkursu Ogród 
przyjazny rodzinie i turystom.
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LISTA
PRODUKTÓW 

TRADYCYJNYCH

Krajowa Lista Pro-
duktów Tradycyjnych 
została utworzona na 
mocy ustawy z dnia 

17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochro-
nie nazw i oznaczeń produktów rolnych 
i środków spożywczych oraz o produk-
tach tradycyjnych (Dz. U. 2005 r. Nr 10, 
poz. 68 z późń. zm.). Na Listę wpisywany 
jest produkt, którego jakość lub wyjątko-
we cechy i właściwości wynikają ze stoso-
wania tradycyjnych metod produkcji. Za 
tradycyjne uważa się metody wykorzysty-
wane od co najmniej 25 lat. Produkt ubie-
gający się o taki wpis powinien ponadto 
stanowić element tożsamości społeczności 
lokalnej i należeć do dziedzictwa kulturo-
wego regionu, z którego pochodzi. Poprzez 
fakt uzyskania wpisu produktów na LPT, 
producenci nie nabywają żadnego prawa 
ani do ochrony, ani do promocji wpisa-
nych produktów jako własnych. Za wery-
fikację wniosku o wpis produktu na Listę 
Produktów Tradycyjnych odpowiedzialny 
jest marszałek województwa, a następnie 
wniosek przesyłany jest do Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, który jest odpowie-
dzialny za prowadzenie i uaktualnianie 
Listy Produktów Tradycyjnych.

Miód lipowy z Puszczy Boreckiej

Puszcza Borecka jest zwartym kom-
pleksem leśnym obejmującym obszar 
wschodniej części Pojezierza Mazur-
skiego. Na skutek wycinki lasów już 
w XVII wieku zostały wyraźnie wy-
odrębnione granice Puszczy Boreckiej, 
które do dzisiaj nie uległy przekształce-
niom. Obecnie Puszcza ta należy do naj-
cenniejszych obszarów leśnych Pojezie-
rza Mazurskiego, a wyjątkowe ukształ-
towanie terenu oraz różnorodność ro-
ślinna czyni z niej ogromną bazę po-
żytkową dla pszczół. Na obszarze tym 
pasieki pozyskują miód lipowy o wy-
sokiej zawartości pyłku lipy drobnolist-
nej. Ponadto pszczoły pozyskują rów-

nież pyłki pochodzące przede wszyst-
kim z runa leśnego – z ziołorośli takich 
jak: koniczyna biała, trybula, wyka, co 
sprawia, że miód ten jest unikatowy. Je-
go dodatkową zaletą jest fakt, że pozy-
skiwany jest głównie przez pszczelarzy 
z wielopokoleniowych pasiek rodzin-
nych. Miód lipowy z Puszczy Boreckiej 
został z dniem 30.04.2020 r. wpisany na 
Listę Produktów Tradycyjnych.

Ślimaki nadziewane

Podstawą diety mieszkańców daw-
nych Prus, zamieszkujących obecnie te-
reny Warmii i Mazur, były dary natury. 
Smaczna i prosta kuchnia, przygotowy-
wana z miejscowych produktów cecho-
wała się różnorodnością smaków, a także 
odzwierciedlała historię ziem, na których 
mieszały się wpływy wielu grup kultu-
rowych, a co za tym idzie także trady-
cji kulinarnych, do których można zali-
czyć ślimaki. Sposób przyrządzania jest 
wiedzą rozpowszechnioną, co sugerują 
wzmianki w klasycznej książce z prze-
pisami kuchni wschodniopruskiej sióstr 
Doennig. Do przygotowywania potraw 
wykorzystywano oprócz winniczków 
również inne gatunki. W innym opraco-
waniu, autorka Maria Marciszewska po-
chodząca z Litwy, przedstawiła dobro-
dziejstwa staropolskiej kuchni opisując 
proste dania naszych babć m.in. ślima-
ki nadziewane. Ich muszle przed zapie-
czeniem w piecu są nadziewane obgoto-
wanymi filetami ślimaków z dodatkiem 
duszonych leśnych grzybów, masła, tar-
tej bułki, śmietany, żółtka, soli, pieprzu 
i gałki muszkatołowej. Do dnia dzisiej-
szego w regionie Warmii i Mazur, we-
dług tradycyjnej receptury przy-
gotowywane są nadziewa-
ne ślimaki. Smak ślima-
ków można poznać 
przy okazji róż-
nych imprez plene-
rowych czy degu-
stacyjnych np. pod-
czas „Dnia ślimaka”, 
który organizowany jest 
we wsi Krasin koło Pasłęka. 

Wieś słynie z hodowli ślimaków, a także 
z wyrobów z gliny. Glina, jako podłoże 
dla ślimaków, nadal występująca natu-
ralnie w okolicy wsi Krasin, ma ogrom-
ne znacznie dla parametrów jakościo-
wych ich mięsa, których chów odbywa 
się tylko i wyłącznie na wolnym wybie-
gu. Ślimaki nadziewane zostały z dniem 
31.01.2020 r. wpisane na Listę Produktów 
Tradycyjnych.

Mąka żytnia z Rynku

W południowo-zachodniej części na-
szego województwa znajduje się miejsco-
wość o nazwie Rynek. Znajduje się tam 
młyn, który jest jednym z najważniej-
szych dla społeczności lokalnej obiektów 
regionu. Do końca XIX wieku młyn był 
napędzany kołem wodnym, natomiast 
ziarna żyta rozdrabniane były na kamie-
niach młyńskich. Od lat 60-tych XX w. aż 
do teraz, młyn napędzany jest elektrycz-
nie, jednakże dla zachowania tradycji na-
dal używana jest też siła płynącej wody. 
Produkowana tam mąka nazywana by-
ła potocznie „Żytnią z Rynku”. Trafia do 
klientów indywidualnych i piekarń, któ-
re wytwarzają pieczywo metodą trady-
cyjną i na naturalnym zakwasie. Do dziś 
wyjątkowe właściwości oraz cechy zwią-
zane z pochodzeniem surowców wyko-
rzystywanych do produkcji doceniane są 
przez mieszkańców regionu. Tradycyjna 
mąka wykorzystywana jest między in-
nymi do wytwarzania chleba żytniego 
oraz szarych klusek jako dodatek do ro-
sołu czy czerniny. Mąka żytnia z Rynku 
została z dniem 21.01.2020 r. wpisana na 
Listę Produktów Tradycyjnych.

Lista produktów tradycyjnych prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2020 r. powiększyła się o trzy 
produkty pochodzące z naszego regionu. Obecnie na ministerialnej liście znajduje się 45 produktów z województwa 
warmińsko-mazurskiego.

mgr inż. Joanna Bendyk 
Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Nowości na Liście Produktów Tradycyjnych
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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 30 września 2020 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
 1. Masowe wymieranie np. bydła
 2. Choroba kwarantannowa ziemniaka
 3. Inaczej buty
 4. Z niej również kiszonka
 5. W powietrzu i przy studni
 6. Pokaz, prezentacja
 7. Opuchlizna
 8. Wędrujące ciało niebieskie
 9. Polecane zamiast chleba i ziemniaków
10. Wał ziemi między dwiema bruzdami
11. Sedno sprawy
12. Wzór na tkaninie, posadzce
13. Popularna choroba pszczół
14. Leczniczy i zapobiegawczy zabieg u zwierząt
15. Dowcip, psikus
16. Monokultura
17. Karabin z przyciętą lufą
18. Tradycyjnie po zbiorach
19. Wilk preriowy
20. Niwa
21. „Święty” kwiat
22. Dawniej niezbędny przy żniwach
23. Pszczeli produkt
24. Obibok
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3.
4.

5.
6.

7.
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9.
10.
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12.
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APLIKACJA 
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

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

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

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

organizowanych przez WMODR,
 zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia 

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

 będziesz miał dostęp do najświeższych informacji 
z branży rolniczej,

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

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

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z TWOIM DORADCĄ WMODR

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

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


