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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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Plantacja rzepaku przed zimą
Przełom listopada i grudnia to dobry czas na lustrację plantacji rze-
paku. Na jej podstawie można ocenić stopień przygotowania roślin 
do zimowania, a także wstępnie zaplanować wiosenne zabiegi agro-
techniczne.

ASF i pomoc dla producentów trzody chlewnej 
w Polsce
W lutym 2014 roku po raz pierwszy w historii Polski został stwier-
dzony afrykański pomór świń (African swine fever). ASF jest groźną 
i zaraźliwą chorobą wirusową trzody chlewnej i dzików.
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Szanowni Państwo! 
W zmieniającym się na naszych oczach świecie przychodzi teraz czas 

zatrzymania, czas odpoczynku od zgiełku i blichtru – czas pojednania 
i miłości, czas narodzin Pana.

„Dla Niego i wobec Niego człowiek jest zawsze jedyny i niepowtarzalny; 
jest kimś odwiecznie zamierzonym i odwiecznie wybranym, kimś powołanym 
i nazwanym własnym imieniem” – tak od początku swojego pontyfikatu 
nauczał nas Święty Jan Paweł II. 

Bądźmy godni tej miłości. Zanim zaczniemy przełamywać się opłatkiem 
odrzućmy gniew, nienawiść i urazy. Dajmy świadectwo naszej wiary, którą 
przekazali nam nasi przodkowie, którą zachowali i za którą ginęli. To również 
dla nich jest puste miejsce przy wigilijnym stole.

Życzę Państwu, aby Wasze domy przepełniała piękna, polska tradycja 
pojednania i przeżywania narodzin Pana. Niech tej duchowej uczcie 
towarzyszy też uczta kulinarna – tradycyjne, wspaniałe, świąteczne dania. 
To dzięki Wam Rolnikom, Ludziom Wsi mamy i jedno i drugie.

Życzę Państwu wielu łask Bożych,  a  pośród nich te j  najważniejszej 
– łaski  wiary.

Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



W tym trudnym dla Nas wszystkich okresie życzymy Państwu zdrowych, pogodnych i szczęśliwych 
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze. Niech radość i pokój świąt, 
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia wypełnią cały Nowy 2021 Rok!

Dyrekcja oraz Pracownicy WMODR z siedzibą w Olsztynie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzenia radosnego oczekiwania i gotowości na przyjęcie 
Bożego Syna do swego życia, mocy Ducha Świętego, który pomoże nam uwielbiać Boga i zasiewać 
ziarno pokoju wśród wszystkich naszych bliskich w Nowym Roku 2021, wszystkim rolnikom, ich 
rodzinom oraz pracownikom instytucji działających na rzecz rolnictwa i edukacji składa 

Dyrekcja Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie wraz ze współpracownikami

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 
pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć 
Naszym Klientom i Partnerom moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności.

Dyrektor Czesław Lewandowski wraz z pracownikami 
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie

Życzę Państwu, by tegoroczne Święta Bożego Narodzenia, które wielu z nas spędzi z dala od 
najbliższych, wniosły w nasze życie tak potrzebne dziś otuchę, nadzieję i pokój. Niech pomogą nam 
wszystkim docenić to, co prawdziwie ważne. Przyniosą bliskość, serdeczność i wzajemną życzliwość, 
dadzą siłę do przezwyciężania trudności. Na nadchodzący Nowy 2021 Rok życzę spełnienia planów 
i marzeń, wszelkiej pomyślności i nade wszystko pełni zdrowia.

Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wszystkim mieszkańcom Warmii, Mazur i Powiśla życzymy spokojnych i rodzinnych świąt 
Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym 2020 roku przede wszystkim zdrowia i samych owocnych 
inwestycji!

Dyrekcja i Pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Szanowni Państwo,
Boże Narodzenie jest zawsze wyjątkowym czasem refleksji i życzliwości, który pozwala zatrzymać 

się nad tym, co w życiu najważniejsze oraz sprawia, że wszelkie spory wygasają. 
W tym roku, ze względu na pandemię, będą to zapewne trochę inne święta. Mam jednak ogromną 

nadzieję, że do naszych serc i umysłów z mocą przebije się przesłanie pokoju i radości z Betlejemskiej 
Groty. Z całego serca życzę Państwu dużo zdrowia i miłości, pogodnych i rodzinnych świąt oraz 
błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. W sposób szczególny pozdrawiam osoby zaangażowane 
w pomoc chorym i potrzebującym.

Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski
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6

W latach 2017-2019 na realizację programu „ZA ŻYCIEM” w województwie warmińsko-mazurskim wydatkowano 
11.513.231,80 zł.

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

„ZA ŻYCIEM”

I. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł

Przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u któ-
rego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie al-
bo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 
W latach 2017-2019 gminy wypłaciły ok. 550 świadczeń. W ro-
ku 2020 na realizację zadania zabezpieczono środki w wyso-
kości 1.177.374 zł.

II. Asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

W roku 2018 w 21 gminach, a w roku 2019 w 19 gminach 
województwa, asystenci rodziny udzielili porady i wsparcia 30 
rodzinom, w tym 2 rodzinom, w których była kobieta w zagro-
żonej ciąży. Środki w kwocie 1.065.786,72 zł wydatkowano na 
realizację zadań, w tym na wsparcie asystentów rodziny ota-
czających opieką rodziny. W 2020 roku wstępne zapotrzebowa-
nie na realizację programu zgłosiło 96 gmin. 

III. Rozwój sieci domów dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

W roku 2019 Powiat Kętrzyński na realizację zadania wy-
datkował łącznie 299.919,25 zł, z czego kwota w wysokości 
149.938,34 zł pochodziła z rezerwy celowej budżetu państwa, 
pozostałe 149.980,91 zł to środki własne powiatu. Utworzono 
placówkę na 15 miejsc, która zapewni opiekę osobom z powia-
tu kętrzyńskiego, które utraciły mieszkanie, doznały przemocy 
lub których sytuacja materialna bądź rodzinna nie pozwala na 
godne i bezpieczne wychowanie dzieci, a także kobietom ocze-
kującym na urodzenie dziecka. W roku 2020 na ten cel pozy-
skano 32.000 zł dla Miasta Elbląga oraz 25.420 zł dla Powiatu 
Kętrzyńskiego, które zgłosiły się do jego realizacji. 

IV. Rozwój sieci ŚDS, w tym bazy całodobowej
w jednostkach już funkcjonujących i rozszerzanie

typów ŚDS – sprzężone niepełnosprawności
oraz osoby ze spektrum autyzmu

W latach 2017-2019 gminy i powiaty wydatkowały 7.222.367,23 
zł, zwiększając stawki dla 1.609 uczestników środowiskowych 
domów samopomocy. W roku 2020 pozyskane zostały środ-
ki w wysokości 3.757.814 zł, które pozwoliły na podwyższenie 
dotacji w środowiskowych domach samopomocy średniomie-
sięcznie dla 595 uczestników.

V. Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań
wspomaganych dla osób niepełnosprawnych

W latach 2017-2019 na tworzenie sieci mieszkań chronio-
nych gminy wydatkowały kwotę 895.943,51 zł. Mieszkania mo-

gły być przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowa-
nym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, 
upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub 
epilepsję oraz osób niewidomych. Utworzone zostały 4 miesz-
kania chronione na łącznie 30 miejsc. W roku 2020 dla Gminy 
Gronowo Elbląskie pozyskano środki z rezerwy celowej budże-
tu państwa w wysokości 155.687 zł.

VI. Dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania miejsc 
dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch+

W latach 2017-2019 gminy i podmioty niepubliczne wydat-
kowały środki w kwocie 25.000 zł na 5 miejsc przeznaczo-
nych dla dzieci z orzeczonymi stopniami niepełnosprawności. 
W 2020 roku w ramach Programu Maluch+, na dofinansowanie 
do funkcjonowania 5 miejsc dla dzieci z orzeczeniem z niepeł-
nosprawnością w Klubie Dziecięcym z Ornety, prowadzonym 
przez podmiot niepubliczny przyznano 30.000 zł.

Jeśli jesteś:
•	 kobietą	w	ciąży,	zwłaszcza	w	ciąży	z	powikłaniami,	która	

z	dużym	prawdopodobieństwem	urodzi	dziecko	obarczone	
poważnymi	problemami	zdrowotnymi

•	 kobietą,	której	dziecko	nie	przeżyło	ciąży	lub	porodu	albo	
zmarło	wkrótce	po	urodzeniu

•	 matką	wychowującą	dziecko	niepełnosprawne
•	 lub	członkiem	jej	rodziny	i	potrzebujesz	wsparcia,	możesz	

zgłosić	się	do	nas

Możesz skorzystać z:
•	 pomocy	i	wsparcia	ze	strony	asystenta	rodziny,	który	pomoże	

Ci	się	odnaleźć	w	nowej	sytuacji	życiowej
•	 łatwiejszego	dostępu	do	świadczeń	medycznych,	

ponadstandardowej	opieki	położniczej	oraz	poradnictwa	
laktacyjnego

•	 pełnej	informacji	dotyczącej	świadczeń	medycznych	
i	rehabilitacyjnych,	z	których	możesz	skorzystać	Ty	lub	Twoje	
dziecko

•	 pomocy	prawnej	i	psychologicznej
•	 wsparcia	finansowego,	w	tym	jednorazowego	świadczenia	

4000	zł
•	 zapewnienia	opieki	Twojemu	dziecku	na	czas	Twojego	urlopu	

lub	wypoczynku
•	 szczególnych	uprawnień	w	zakresie	rozwiązywania	

problemów	mieszkaniowych	i	funkcjonowania	na	rynku	pracy

Bieżące Informacje nr 12 [374]  n  Grudzień 2020
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z życia WMODR

Program działalności WMODR na rok 
2021 uzyskał pozytywną opinię Rady Spo-
łecznej Doradztwa Rolniczego działającej 
przy WMODR. Priorytety w pracy dorad-
czej Ośrodka w roku 2021 będą następujące:
n upowszechnianie informacji na temat 

ASF i grypy ptaków,
n dostosowanie do zmian klimatycznych 

oraz ochrona wód i powietrza,
n produkcja żywności wysokiej jakości,
n produkcja żywności w gospodarstwie i wprowadzanie jej na 

rynek na małą skalę,
n współpraca i różne formy wspólnego działania,
n prowadzenie i wykorzystanie ewidencji przychodów i roz-

chodów rolników,
n wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej.

Zapraszamy do korzystania z internetowych form przeka-
zywania wiedzy przez WMODR
q Webinaria – organizowane przez specjalistów Centrum 

i Oddziału, 2-3 godzinne spotkania z udziałem przedstawi-
cieli nauki i specjalistów-ekspertów; celem spotkań jest prze-
kazanie wiedzy pozwalającej odnowić lub uzupełnić kwali-
fikacje rolnicze i okołorolnicze.

|Rejestracji chęci udziału można dokonać poprzez stronę interneto-
wą Ośrodka lub w dniu webinarium dołączyć do spotkania na głów-
nej stronie WMODR

q Szkolenia online – organizowane przez doradców tereno-
wych, oprócz treści merytorycznych na wybrany temat, ma-
ją na celu przekazanie informacji o aktualnej sytuacji w rol-
nictwie, m.in. przypomnienie różnych terminów admini-
stracyjnych obowiązujących rolników, wskazanie terminów 
trwających i planowanych naborów wniosków do działań 
PROW wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, 
przedstawienie teraźniejszej oferty doradczej Ośrodka. Plan 
szkoleń online zamieszczony jest na stronie internetowej 
WMODR w zakładce szkolenia. 

|Rejestracji można dokonać poprzez stronę Ośrodka wybierając kolej-
no: aktualności, wieści z PZDR, ewentualnie interesujący powiat, choć 
w przypadku szkoleń online nie obowiązuje żaden podział terytorialny.

q Szkolenia e-learningowe – odbywają się w dogodnym dla 
uczestnika czasie, tzn. dzięki nadanym przez WMODR 
uprawnieniom (login i hasło) uczestnik otrzymuje dostęp do 
treści przygotowanych przez specjalistów Ośrodka i kształ-
ci się samodzielnie. Doskonała forma dla osób ceniących in-
dywidualny tok zdobywania wiedzy. Po ukończonym szko-
leniu i pozytywnym zaliczeniu testu, uczestnik otrzymuje 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dostępne szkolenia e-learningowe:
n „Zasady przeciwdziałania chorobom trzody chlewnej ze 

szczególnym uwzględnieniem Afrykańskiego Pomoru Świń”;
n „Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP”.

|Rejestracji można dokonać poprzez stronę internetową Ośrodka 
w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Planowane do uruchomienia szkolenia e-learningowe w naj-
bliższym czasie to: 
n zwiększanie retencji, powtórne wykorzystanie wody w go-

spodarstwie; 
n zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospo-

darczej przez rolników i ich domowników;
n hodowla, chów i użytkowanie zwierząt gospodarskich, 

w tym zasady uboju z konieczności zwierząt gospodarskich 
kopytnych poza rzeźnią; 

n dziedzictwo kulinarne wsi jako produkt turystyczny regionu.

Udział w powyższych in-
ternetowych formach prze-
kazywania wiedzy jest bez-
płatny. Dokładamy wszel-
kich starań, aby ten kanał 
komunikacji Ośrodka z rol-
nikami i innymi mieszkań-
cami obszarów wiejskich 
charakteryzował się jako-
ścią merytoryczną, był ła-
twy w obsłudze i pasował 
do indywidualnych prefe-
rencji odbiorców.

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

WEBINARIA w grudniu br.

Data Godzina Tytuł

01.12.2020 r. 10:00
Rolnictwo ekologiczne – szansa dla 
rolników i konsumentów wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, cz. I

03.12.2020 r.  9:50 Dobrostan zwierząt gospodarskich

04.12.2020 r. 10:00

Zwiększenie wykorzystania krajowe-
go białka paszowego dla produkcji 
wysokiej jakości produktów zwierzę-
cych w warunkach zróżnicowanego 
rozwoju

07.12.2020 r. 10:00 Innowacyjne rozwiązania w zarzą-
dzaniu stadem bydła mlecznego

08.12.2020 r. 10:00
Odnawialne źródła energii w gospo-
darstwie rolnym – perspektywy roz-
woju

09.12.2020 r. 10:00 Rozwiązania technologiczne z zakre-
su produkcji roślinnej

10.12.2020 r. 10:00 Dobre praktyki pszczelarskie – opty-
malne użytkowanie matek pszczelich

15.12.2020 r. 10:00
Rolnictwo ekologiczne – szansa dla 
rolników i konsumentów wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, cz. II
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Mapa przedstawia rozmieszczenie na tere-
nie województwa warmińsko-mazurskie-
go wszystkich członków sieci „Dziedzic-
two Kulinarne Warmia Mazury Powiśle” 
w 2020 roku. Każdy z podmiotów nale-
żących do sieci został jednocześnie krót-
ko opisany i podano do niego dane kon-
taktowe.

– Zapraszam do przyjazdu na Warmię, Mazury i Powiśle, do kra-
iny tysiąca jezior, ale i tysiąca tradycji, smaków, zapachów – zazna-
cza Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Kiedy 
mówimy o naszej kulinarnej tradycji, mówimy jednocześnie o kuch-
niach i tradycjach wszystkich kultur, które tworzą dzisiejszy obraz na-
szego niepowtarzalnego i unikatowego regionu. Samorząd wojewódz-
twa wspiera producentów lokalnej, naturalnej żywności poprzez m.in. 
przyznawanie znaku „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powi-
śle”. Jako pierwsi z polskich regionów przystąpiliśmy do Europejskiej 
Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Naszym zamiarem jest 
przede wszystkim wskazanie alternatywy wobec żywności wysoko-
przetworzonej, na tę bardziej oczekiwaną i docenianą.

Publikacja została wydana w czterech wersjach, które trak-
tować można jako osobne całości. Część główna to mapa ca-
łego województwa. Zaznaczono na niej 133 podmioty, człon-
ków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle” 
w roku 2020.

Kolejne trzy mapy są podzielone powiatami. Pierwsza do-
tyczy zachodniej części województwa i obejmuje powiaty: bra-
niewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki 
oraz miasto Elbląg. Druga z nich obejmuje powiaty w części 
środkowej województwa: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, 
nidzicki, olsztyński, szczycieński i miasto Olsztyn. Z kolei na 
trzeciej umieszczono wschodnią część województwa i przed-
stawia następujące powiaty: węgorzewski, gołdapski, olecki, gi-
życki, ełcki, piski, mrągowski i miasto Ełk.

Myślą przewodnią planu było połączenie szlaku kulinarne-
go z atrakcjami turystycznymi województwa. Podczas pobytu 
na Warmii i Mazurach przebywający turyści mogą zatem od-
krywać region zarówno kulinarnie, jak i krajoznawczo.

Punkty Dziedzictwa Kulinarnego oraz atrakcje turystyczne 
przedstawione zostały za pomocą estetycznych grafik. Obwód-
kę każdej mapy zdobią grafiki nawiązujące do folkloru War-
mii, Mazur i Powiśla. 

W publikacji „Album Dziedzictwo Kulinarne Warmia Ma-
zury Powiśle” zostały zaś zawarte przepisy kulinarne na typo-
we regionalne dania, którymi podzielili się restauratorzy z sieci.

Album zawiera przede wszystkim szczegółowe informacje 
wraz z danymi kontaktowymi o członkach sieci „Dziedzictwo 
Kulinarne Warmia Mazury Powiśle", którzy w roku 2020 zo-
stali wyróżnieni logo Dziedzictwa.

Autorzy zamieścili także krótkie, treściwe informacje o kra-
jowej liście produktów tradycyjnych prowadzonej przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do tego przedstawione zosta-
ły niektóre produkty z Warmii i Mazur wpisane na tę presti-
żową listę.

W albumie nie brakuje ponadto informacji o europejskim 
systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, w ra-
mach którego nadaje się produktom Chronioną Nazwę Pocho-
dzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowa-
ną Tradycyjną Specjalność.

Publikacje została wydana przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z kulinarną mapą po dziedzictwie
Warmii, Mazur i Powiśla
Nowe publikacje samorządu województwa zachęcają turystów do odwiedzin, mieszkańców do pogłębiania świado-
mości o lokalnych smakach, promując jednocześnie zdrową żywność i wzmacniając tożsamość regionalną. Zapra-
szamy w podróż po kulinarnych szlakach.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

– Sieć Dziedzictwo Ku-
linarne Warmia Mazu-
ry Powiśle na trwałe 
wpisała się już w dzia-
łania promujące war-
mińsko-mazurską żyw-
ność. Piętnaście lat te-
mu jako pierwszy re-
gion w Polsce przy-
stąpiliśmy do Europej-
skiej Sieci Regionalnego 
Dziedzictwa Kulinar-
nego. Sieci, która zosta-
ła utworzona aby pro-
mować żywność regio-
nalną, wzmacniać toż-
samość, być miejscem 
współpracy, wymia-
ny wiedzy i doświad-
czeń między wytwórca-
mi oraz przetwórcami – 

mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. 
– Z perspektywy lat widać bardzo dobrze, że była to traf-
na decyzja. Biała czapka kucharska na błękitnym tle, jako lo-
go sieci stała się symbolem wysokiej jakości usług i dobrego 
smaku w miejscach, gdzie się pojawia. Żywność sygnowana 
tym oznaczeniem jest nie tylko smaczna ale przede wszyst-
kim zdrowa. Jest także potwierdzeniem bogactwa regional-
nych kulinariów nawiązujących do smaków kuchni staropol-
skiej, warmińskiej, mazurskiej, ukraińskiej, litewskiej, rosyj-
skiej czy pruskiej.
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Przyjęty program zobowiązuje wszystkich 
rolników, którzy prowadzą produkcję rol-
ną, w tym działy specjalne produkcji rol-
nej, oraz działalność, w ramach której są 
przechowywane odchody zwierzęce lub 
stosowane nawozy zawierające azot, do 
gospodarowania zgodnie z określonymi 
w nim wymogami.

Program ściśle określa warunki przechowywania nawozów 
naturalnych oraz postępowanie z odciekami. Zgodnie z jego 
zapisami:
q Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe prze-

chowuje się w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobie-
gający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

q W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głę-
bokiej ściółce obornik może być przechowywany w budyn-
ku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.

q Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powin-
na umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy.

q Powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów natural-
nych stałych powinna umożliwiać ich przechowanie przez 
okres 5 miesięcy.

q Kiszonek nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie. Ki-
szonki przechowuje się w szczególności w silosach, ręka-
wach foliowych, na płytach lub na podkładzie z folii, siecz-
ki, słomy, lub innego materiału, który pochłania odcieki, oraz 
pod przykryciem foliowym.

q Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty pro-
wadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, dostosują powierzch-
nię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania 
nawozów naturalnych do wymogów określonych w Progra-
mie, w terminie do dnia:
n 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzą-

cych chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie 
większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących 
chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub 
chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń 
o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

n grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzą-
cych chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w licz-
bie mniejszej lub równej 210 DJP.

q Podmioty przyjmujące nawozy naturalne na podstawie umo-
wy powinny posiadać, w chwili przyjmowania tych nawo-
zów naturalnych, odpowiednią powierzchnię lub pojemność 
posiadanych miejsc do ich przechowywania w bezpieczny 
dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się 
odcieków do wód i gruntu.

Dlatego też w Programie Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 zawarto narzędzia, mające na celu wsparcie producentów 
rolnych w dostosowaniu gospodarstw do zaleceń unijnych dy-
rektyw w sprawie ograniczenia emisji amoniaku w ramach 
produkcji zwierzęcej. Narzędziem takim jest wsparcie opera-
cji typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanie-
czyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” 
w ramach poddziałania 4.1.2. „Wsparcie inwestycji w gospo-
darstwach rolnych”. Pomoc może być przyznana na inwesty-
cje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań 
określonych w „Programie działań mających na celu zmniej-
szenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źró-
deł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, 
które dotyczą warunków przechowywania nawozów natural-
nych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników). Dofi-
nansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, prze-
budowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów 
naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów natural-
nych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszo-
nek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do apli-
kacji nawozów naturalnych płynnych. 

O pomoc może ubiegać się rolnik, w gospodarstwie którego 
jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospo-
darskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozro-
dzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospo-
darskimi”, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 
000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stano-
wisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części ponie-
sionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do:
q 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji re-

alizowanej przez „młodego rolnika”;
q 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji re-

alizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.

|Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który 
w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. 
zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Zgodnie z harmonogramem trwających i planowanych nabo-
rów wniosków w ramach PROW 2014-2020, Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w grudniu 2020 r. planuje prze-
prowadzić trzeci już nabór wniosków na omawiany typ opera-
cji. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmować oddziały 
regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji 
inwestycji. Można będzie je również złożyć za pośrednictwem 
biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego oddziału.

„Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania 4.1.2. „Wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach rolnych”
Unijne prawo nakłada na państwa członkowskie obowiązek redukcji emisji amoniaku przez krajowe rolnictwo, a zwłasz-
cza produkcję zwierzęcą, będącą głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Na tej podstawie Polska wdrożyła 
„Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2008 r. poz. 1339).

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) administruje funduszami promocji produktów rolno-spożywczych, które 
funkcjonują od 1.07.2009 r. Fundusze promocji zostały utworzone w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu 
spożycia oraz promocji produktów rolno-spożywczych.

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

Fundusze promocji produktów
rolno-spożywczych

Na mocy ustawy o funduszach promo-
cji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 688 j.t.) – cele funduszy są re-
alizowane w oparciu o strategie promocji 
dla branż, których dotyczą fundusze promo-
cji produktów rolno-spożywczych, a także 
poprzez prowadzenie kampanii promocyj-
nych i informacyjnych, w tym m.in. współ-

finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej 
Polskiej i Funduszy Promocji. 

Ponadto w związku z panującą pandemią COVID-19 do usta-
wy o funduszach promocji wprowadzono zapis umożliwiają-
cy wspieranie działań mających na celu przywrócenie normal-
nych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłó-
ceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szcze-
gólnych problemów.

Należy nadmienić, że o przeznaczeniu środków zgromadzo-
nych na poszczególnych funduszach promocji decydują komisje 
zarządzające powoływane przez ministra właściwego do spraw 
rynków rolnych. W składzie każdej komisji ustawowo 5 miejsc 
jest zarezerwowanych dla rolników reprezentujących organiza-
cje i związki rolnicze, 3 miejsca dla przedstawicieli organizacji 
branżowych zrzeszających przedsiębiorców danej branży prze-
twórczej oraz 1 miejsce dla przedstawiciela izb rolniczych.

Wpłaty na fundusze promocji, są naliczane, w wysokości 0,1% 
wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych, będących 
przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podat-
kiem od towarów i usług:
n świnie żywe,  n zboża,
n bydło i cielęta żywe, n owoce i warzywa,
n konie żywe,  n drób żywy,
n owce żywe,  n ryby.

Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka naliczane są w wyso-
kości 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka. Nato-
miast z dniem 01.08.2019 r. został utworzony Fundusz Promo-
cji Roślin Oleistych – wpłaty w tym przypadku wynoszą 0,2% 
wartości netto. 

Do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat zobowią-
zani są:
n pierwsze podmioty skupujące w zakresie skupu mleka surowego;
n przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakre-

sie uboju świń, drobiu, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec;
n przedsiębiorcy będących podatnikami podatku od towarów 

i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. Nr 106 j.t.), którzy 
prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu po-
za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, drobiu, 
bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec;

n przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w za-
kresie przetwórstwa pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, 
owsa oraz gryki, od 01.08.2019r. – bez względu na ich prze-
znaczenie, zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmia-
nie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożyw-
czych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1318); 

n przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów 
i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce 
lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 
ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży lub 
wytwarzają owoce i warzywa;

n przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów 
i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy: skupują ryby od 
podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, 
w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, bądź prowadzą 
działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych 
lub morskich, bądź prowadzą działalność w zakresie chowu 
lub hodowli ryb;

n przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakre-
sie przetwórstwa roślin oleistych.

Ponadto od 01.01.2017 r. do naliczania wpłat na fundusze pro-
mocji są zobowiązani także przedsiębiorcy prowadzący działal-
ność gospodarczą w zakresie uboju: świń rzeźnych, bydła rzeź-
nego, owiec oraz drobiu rzeźnego, w wysokości 0,1% wartości 
netto zwierząt poddanych ubojowi a niebędących przedmiotem 
czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towa-
rów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, tj. od zwierząt pocho-
dzących z własnych ferm.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o fun-
duszach promocji produktów rolno-spożywczych, przedsiębior-
cy (z wyłączeniem pierwszych podmiotów skupujących mleko) 
składają deklaracje do Dyrektora Generalnego za pośrednictwem 
Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla sie-
dziby przedsiębiorcy zobowiązanego do naliczenia, pobierania 
i przekazania wpłat na fundusze promocji – w przypadku wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego do Oddziału Terenowego 
KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn. De-
klaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału, któ-
rego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następu-
jącego po zakończeniu kwartału. Wraz ze złożeniem deklara-
cji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na 
dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek, którego nu-
mer podany jest w deklaracji.

|
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefo-
nu 89 524 88 76, na stronie internetowej KOWR pod adresem 
www.kowr.gov.pl/promocja w zakładce fundusze promocji 
lub w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, ul. Głowackiego 6.
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Z dniem 26 czerwca 2019 roku nastąpiła istotna zmiana przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej 
UKUR), która wprowadziła na postawie art. 4b ust. 1, możliwość nabycia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
nieruchomości rolnych na rzecz Skarbu Państwa.

dr Marcin Kazimierczuk 
Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

Nabywanie nieruchomości rolnych
przez KOWR

W powyższym przypadku, kupno nie-
ruchomości rolnej następuje na pisemny 
wniosek składany do KOWR. Należy pa-
miętać, że wniosek o nabycie nieruchomo-
ści rolnej przez KOWR w trybie art. 4b po-
winien zawierać informacje umożliwiające 
identyfikację nieruchomości objętej wnio-
skiem tj. numer działki, obręb, gminę i po-

wiat. W przypadku gdy właściwy miejscowo Oddział Tereno-
wy podejmie decyzję o wszczęciu procedury nabycia nieru-
chomości objętej wnioskiem, właściciel nieruchomości zosta-
nie poproszony o dostarczenie aktualnego wypisu z rejestru 
gruntów i budynków, zaświadczenia z gminy o przeznaczeniu 
nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego lub wypisu z planu, a w razie braku planu – zapi-
sach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz informacji o ewentualnych wydanych 
decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
dotyczących tej nieruchomości, a także podanie numeru Księgi 
Wieczystej. Złożenie kompletnego wniosku znacznie uspraw-
nia podjęcie decyzji o nabyciu nieruchomości.

Przedmiotem wniosku mogą być wyłącznie nieruchomości 
rolne. Nieruchomość będąca przedmiotem nabycia winna skła-
dać się co najmniej w 70% z gruntów oznaczonych w ewiden-
cji gruntów i budynków jako użytki rolne.

Zgodnie z art. 4b ust. 3 nabycie nieruchomości rolnych, na-
stępuje po cenie odpowiadającej wartości rynkowej tych nie-
ruchomości, uwzględniającej ich obciążenia. Oznacza to, że po 
złożeniu wniosku do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
i podjęciu decyzji o nabyciu nieruchomości na rzecz Skarbu 
Państwa, zostanie zlecona wycena nieruchomości, której do-

kona rzeczoznawca majątkowy w celu określenia jej warto-
ści rynkowej.

KOWR nabywając nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 
realizuje cele wynikające z ustawy UKUR m.in. w celu po-
prawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych. Po naby-
ciu grunty rolne przeznaczane są do dzierżawy na rzecz oko-
licznych rolników indywidualnych. W związku z tym KOWR 
najczęściej nabywa nieruchomości o powierzchni przekracza-
jącej średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie 
w danym województwie. 

Przypomnieć należy, że zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, średnia wielkość 
powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2019 
roku w województwie warmińsko-mazurskim wynosiła 23,25 ha. 

Podkreślenia wymaga fakt, że wycofanie wniosku może na-
stąpić na każdym etapie sprawy poprzez złożenie stosownego 
pisemnego oświadczenia. Wstrzymanie procedowania nastę-
puje także w wyniku działania sprzedającego uniemożliwia-
jące kupno tej nieruchomości przez KOWR, do których należy 
zaliczyć w szczególności: brak dostarczenia niezbędnych do-
kumentów, niedokonanie wymaganych uzgodnień oraz dwu-
krotne niestawienie się, bez uzasadnionej przyczyny, do zawar-
cia aktu notarialnego.

Od momentu nowelizacji ustawy w 2019 roku do Oddziału 
Terenowego KOWR w Olsztynie wpłynęły 24 wnioski o nabycie 
nieruchomości rolnych przez KOWR. Łączna powierzchnia nie-
ruchomości objętych złożonymi wnioskami wynosiła 1832,6620 
ha, z czego Oddział Terenowy w Olsztynie nabył nieruchomo-
ści o łącznej powierzchni 716,2908 ha.
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Ogrody zmysłów
Ogrody niezaprzeczalnie wywierają wpływ na wszystkie zmysły człowieka, a ogród sensoryczny jest specjalnie tak 
zaprojektowany, aby zdwoić moc odziaływania na poszczególne zmysły człowieka. W tym celu należy sadzić rośliny 
o zbliżonym zapachu, barwie, tworząc rabaty tematyczne.

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

Estetyka roślin związana z barwami, pokrojem, sezonową 
zmianą walorów dekoracyjnych dostarcza człowiekowi bodź-
ców, które pozytywnie wpływają na postrzeganie przez niego 
rzeczywistości. Przebywanie w otoczeniu roślin dostarcza od-
powiedniej atmosfery do refleksji i przemyśleń. 

W trakcie planowania miejsca terapii trzeba pamiętać o za-
sadach uprawy roślin, aby zapewnić im odpowiednie warunki 
do wzrostu i kwitnienia. W tym celu zaleca się wykonanie ana-
lizy chemicznej podłoża w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolni-
czej. Dzięki szerokiej gamie odpowiednio dobranych roślin moż-
na doświadczyć wielu zmysłowych wrażeń, działających na:

Wzrok

Kolory wywołują emocje oraz uczucia, a jasne barwy oraz 
mocne kontrasty kolorystyczne są najlepiej zauważalne przez oso-
by słabowidzące. Ogród przeznaczony do spokojnego wypoczyn-
ku: niebieski, zielony, szary, niebieskoszary, kolory sąsiadujące ze 
sobą na kole barw. Ogród przeznaczony do wypoczynku aktyw-
nego: czerwony, żółty, pomarańczowy oraz zestawienia kontra-
stowych barw np. żółty i fioletowy, pomarańczowy i niebieski.

Słuch

Pozwala na orientację w przestrzeni. Na ogrodową muzykę 
składa się przede wszystkim szelest liści, szmer falujących traw 
na wietrze oraz grzechotanie owoców. Bardziej intensywne do-
znania zapewnią budki dla ptaków oraz grające „instrumenty” 
ogrodowe jak dzwonki, grzechotki czy struny.

Węch

Zapach wywiera wpływ na odczucia i nastrój ludzi. Odpo-
wiednie zapachy sprzyjają wyciszeniu oraz redukcji stresu, a olej-

ki eteryczne posiadają właściwości lecznicze oraz odgrywają ro-
lę w procesie nauki i zapamiętywania. Ogrody zapachu mają 
ogromne znaczenie dla niewidomych. 

Dotyk

Najważniejszym aspektem zmysłu dotyku jest kontrast. Na-
leży zestawiać ze sobą jak najwięcej powierzchni oraz faktur. 
Szorstka lub gładka kora drzew, ryflowane deski siedzisk kon-
trastują z miękkim mchem, zróżnicowane kształtem i ciężarem 
kamienie, skórzaste lub suche liście roślin, puszyste kwiatosta-
ny traw.

Smak

Uprawa jadalnych warzyw i owoców w ogrodzie sensorycz-
nym znacznie podnosi jego atrakcyjność. Owoce borówki ame-
rykańskiej, poziomki lub porzeczki dostarczają wiele smako-
wych przyjemności. Sałatę, marchew lub ogórki można wyko-
rzystać do posiłku, także wiele ozdobnych kwiatów takich jak: 
nasturcja, cykoria, goździk lub fiołek nadają się do jedzenia i de-
korowania potraw. 

W Polsce warto zwiedzić ogrody sensoryczne w Bolestra-
szycach, Bucharzewie, Powsinie. Pozostałe mniejsze obiekty to 
Ogród Zmysłów w Zawoi przy Dyrekcji Babiogórskiego Parku 
Narodowego oraz ścieżki botaniczne w Ogrodach Botanicznych 
w Bydgoszczy i w Myślęcinku, Ogrody Zmysłów w Muszynie

Źródła:
- Bell A., Greene Th. C., Fisher J. D., Baum A. 2004. Psychologia śro-
dowiskowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk: 774.

- Dziedzic A, Majkowska-Gadomska J. 2017. Znaczenie oraz wykorzy-
stanie roślin warzywnych i ziół w terapii. Hortiterapia rd. B. Płoszaj-
-Witkowska, 2017, UWM

Ośrodek Diagnostyczno-Lecz-
niczo-Rehabilitacyjnym dla 
Osób Niesłyszących i Niedosły-
szących w Kajetanach. Ogrody 
Świata s.c. M. i S. Malczewscy. 
Fot. Anna Kulczycka
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Mirek urodził się 1 sierpnia 1980 roku w Gołdapi. 
Uczył się w Ełku w średniej szkole o profilu chemicz-
no-biologicznym. Studiował na Wydziale Nauk Przy-
rodniczych Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, kieru-
nek Ochrona Środowiska. Ukończył magisterskie stu-
dia drugiego stopnia. W roku 2007 rozpoczął pracę ja-
ko doradca rolniczy w Powiatowym Zespole Doradz-
twa Rolniczego w Gołdapi. Od 2019 roku pełnił funk-
cję kierownika Zespołu.

W naszej pamięci Mirek pozostanie jako dobry czło-
wiek, zawsze pomocny, uczynny, życzliwy, z dużym 
poczuciem humoru. Serdeczne relacje łączyły go zarów-
no z przełożonymi, pracownikami w Zespole jak też 
z pozostałymi doradcami Ośrodka. Wielu ludzi znało 
go jako zwykłego człowieka, doradcę z misją i pasją. 
Najczęściej można było go spotkać na polach i w bu-
dynkach inwentarskich. Był oddany sprawom rolnic-
twa, wspierał każdego, kto potrzebował wsparcia. Po-
siadał niezwykłą umiejętność rozmawiania i spokoj-
nego wyjaśniania, a jego chęć rozmowy i mądrość ży-
ciowa pomagały rozwiązać trudne sprawy wielu oso-
bom. Zawsze można było na nim polegać. Z dużym 

oddaniem poświęcał się sprawom doradztwa rolnicze-
go. Z pasją promował rolnictwo ekologiczne na terenie 
Mazur Garbatych. W swoją pracę wkładał zawsze wie-
le serca i pozytywnej energii.

W wyborach w 2018 roku zdobył mandat radnego 
rady miasta Gołdap. Walczył o właściwe sprawy gmi-
ny, ale szczególnie ważne były mu problemy rolnictwa. 
Wieś ukochał na tyle, że wybrał ją na swoje miejsce na 
ziemi. Żył we wsi Grygieliszki, w wybudowanym przez 
siebie domu, otoczony miłością żony Emilki i dzieci –
córki i syna. Jego największą pasją były kwestie kli-
matyczne i prognozowanie pogody. O pogodzie wie-
dział wszystko. To na bazie jego prognoz rolnicy pla-
nowali terminy siewów, zbiorów, koszenia. Spełniał się 
również tworząc swój mały ekosystem – przydomowy 
ogród warzywny, chów królików i kur. Rodzina, śro-
dowisko, klimat, rolnictwo i pracujący w nim ludzie – 
były dla niego całym światem.

Będzie nam Ciebie brakowało Mirku. Odpoczywaj 
w pokoju wiecznym.

Robert Nowacki, Dyrektor Oddziału w Olecku

Od lewej: Robert Nowacki, Jerzy Małecki, Mirosław Zajączkowski, Magdalena Ronkiewicz, Dorota Michniewicz, Marianna Grażyna Kuczyńska



Wszystko wskazywa-
ło na to, że również 
i w tym roku będzie-
my mieli do czynie-
nia z suszą. Bezśnież-
na zima sygnalizowa-
ła duży deficyt wody. 
Pierwsze nieznaczne 

opady deszczu ze śniegiem pojawiły się 
pod koniec marca. W kwietniu mieliśmy 
jeden bardzo mały opad deszczu. To spo-
wodowało, że wiosenne zasilanie zbóż ozi-
mych (przyśpieszone w terminie) i siewy 
zbóż jarych przebiegły dość sprawnie. Jed-
nak kluczowy okazał się maj – 70 mm oraz 
czerwiec – 144 mm opadów. To spowodo-
wało, że w rolników „uderzył” optymizm 
o lepsze plony. Żniwa przebiegały dość 
sprawnie, mimo 112 mm opadów (znacz-
na ilość w III dekadzie sierpnia). Co praw-
da, żniwa zostały co u niektórych „wyha-
mowane”, ale ten czas został wykorzystany 
na uprawki pożniwne i przygotowania do 
siewów. Według danych przekazywanych 
przez rolników, plony zbóż i ich jakość by-
ły wyższe niż w roku poprzednim, ale ce-
ny – niezadawalające. Również ceny żywca 
wieprzowego notowały duże wahania, ale 
czar goryczy u rolników wywołały ceny 
żywca wołowego. Co prawda, w później-
szym okresie nastąpiła częściowa rekom-
pensata poprzez wsparcie COVID-19, ale 
to nie zadowoliło rolników.

Siewy rzepaków i zbóż większość go-
spodarstw przeprowadziła w terminach 
agrotechnicznych. Ci, którzy przeprowa-
dzili siewy w późniejszym okresie, rów-
nież mogą być zadowoleni, bo wilgotna 
gleba i znaczna temperatura wyrównała 
nieco spóźnione siewy.

Zbiór kukurydzy na kiszonkę gospo-
darstwach odbywał się różnie w zależno-
ści od regionu. Spowodowane to było nie-
korzystnymi warunkami na polu, a po-
tem dużym spiętrzeniem zapotrzebowa-
nia na usługę. Plony do poprzedniego ro-
ku – na ogół nieznacznie mniejsze, cho-
ciaż nie było to regułą.

Zupełnie inaczej przedstawia się sy-
tuacja w gospodarstwach, gdzie kukury-
dza przeznaczona jest na ziarno. Tu sytu-
acja jest bardzo niepokojąca. Jeszcze wie-
le plantacji z przeznaczeniem na ziarno 
„stoi na polu”. Żniwa kukurydziane są 
bardzo trudne. Spowodowane jest to cią-
głymi opadami deszczu. Jest mokro i ma-
szyny grzęzną. Rolnicy „łapią” każdy mo-
ment, ziarno przekracza 40 procent wil-
gotności. Nie da się zebrać nasion przy 
braku zaplecza suszarniczego. To powo-
duje, iż obecnie znacznie brakuje nasion 
kukurydzy na rynku, a ceny nawet mo-

krego ziarna – ciągle rosną. W dniach 10-
12 listopada lustrowałem wiele plantacji 
kukurydzy przeznaczonej na ziarno. Je-
stem praktykiem i wiem, że obecna sytu-
acja jest niepokojąca. Każdy dzień zwło-
ki znacznie obniża wysokość i jakość plo-
nu. Ponadto bardzo dużym wrogiem jest 
zwierzyna (m.in. dziki, jelenie), która robi 
„totalne” spustoszenie.

Niesprzyjające warunki w paździer-
niku spowodowały również to, że część 
(nieznaczna) plantacji nie została potrak-
towana przeciwko chwastom, na niektó-
rych plantacjach natomiast pojawia się za-
chwaszczenie wtórne. Orki zimowe prak-
tycznie przebiegają sprawnie. Pozostają 
pola po kukurydzy. Tu rolnicy wybierają 
różne praktyki. „Uciekają” częściowo na 
wiosnę, ma to związek z zagospodarowa-
niem obornika.

Był to rok pełen doświadczeń związa-
nych z ciągle zmieniającymi się warun-
kami atmosferycznymi oraz COVID-19. 
To wpłynęło na wydajność, jakość, cenę 
płodów rolnych, żywca i nastroje rolni-
ków. Nie ma co się dziwić takiemu stano-
wi rzeczy. Nad pogodą nie sposób zapa-
nować, na czynniki polityczno-gospodar-
cze oraz finansowo-prawne również nie 
mamy wpływu. Pozostaje poszukiwanie 
rozwiązań we własnym zakresie. 

Źródło:
- opracowanie i zdjęcia własne

Warunki produkcji rolnej w 2020 r.
– skutki i wnioski z obecnej sytuacji
Nasze rolnictwo coraz częściej boryka się z niedoborem opadów. Do tego problemu dołączył koronawirus, który dotknął 
również polskie rolnictwo. Miało to wpływ m.in. na ceny środków do produkcji rolnej jak i ceny skupu płodów rolnych. 
Rolnicy bardzo mocno odczuli gwałtowny spadek cen mleka, żywca wołowego i wieprzowego.

mgr Jerzy Rutkowski
Główny Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Technologie uprawy 
tego gatunku powin-
ny być prowadzone 
tak, aby zapewnić 
odpowiednią obsa-
dę roślin na jednost-
ce powierzchni oraz 
tak, aby rośliny cha-

rakteryzowały się odpowiednim pokro-
jem ponieważ prawidłowo rozwinięte 
mają największe szanse na przezimowa-
nie. Przedspoczynkowy pokrój roślin jest 
mocno związany z pokrojem roślin plo-
nujących. Panuje powszechna opinia, że 
na poziom plonów rzepaku wpływa już 
agrotechnika letnio-jesienna. Rzepak jest 
genetycznie mało zimotrwały, a jego zi-
motrwałość warunkuje się wyglądem. 

Aby dobrze przezimować roślina rze-
paku przed zimą powinna:
n zbudować głęboki (20-25 cm) korzeń 

palowy z licznymi włośnikami,
n wykształcić szyjkę korzeniową o śred-

nicy co najmniej 10 mm,
n wytworzyć rozetę liściową składającą 

się z 8-12 liści liści rozdzielonych krót-
kimi międzywęźlami (przyjąć, że jeden 
liść rozetowy to 0,9-1 rozgałęzienie),

n posiadać pąk wierzchołkowy poło-
żony jak najbliżej powierzchni gleby 
(maksymalnie 3 cm nad ziemią),

n być dobrze odżywiona, bez objawów 
chorób oraz znacznych oznak żerowa-
nia szkodników.

Na długość łodygi nadliścieniowej 
i wyniesienie pąka wierzchołkowego 
rzepaku przed zimą oprócz warunków 
pogody i siedliska duży wpływ ma-
ją, czynniki agrotechniczne, a przede 
wszystkim poziom jesiennego nawoże-
nia azotem (borem) oraz termin i gę-
stość siewu. Z powodu nieodpowiednie-
go układu warunków agrotechnicznych 
lub błędów w technologii uprawy rzepak 
może przed zimą wytworzyć nawet wy-
raźną łodygę, co nazywamy wybujaniem 
roślin. Takie rośliny są bardzo wrażliwe 
na wysuszające działanie mroźnych wia-
trów, zwłaszcza w przypadku, gdy gle-
ba jest zamarznięta (wysmolenie). O zi-
motrwałości rzepaku decyduje rolnik – 
poprzez zakup nasion odmian tzw. mro-
zoodpornych, terminowy siew, prawidło-
wą uprawę i cały szereg zabiegów, któ-
re dopiero razem usprawniają rzepak do 
przetrwania zimy i wydania plonu nie-
mal na poziomie zapisanym w genach. 

Niezwykle ważnym okresem w roz-
woju rzepaku (a jednocześnie istotnym 
dla przyszłego plonu) jest okres od siewu 
do spoczynku zimowego. Jest on warun-
kiem optymalnego rozwoju rzepaku oraz 
ukształtowania jego maksymalnego po-
tencjału plonotwórczego. Jesienna wege-
tacja rzepaku powinna trwać około 75-80 
dni od momentu siewu. Przed nastaniem 
zimy powinno dojść do procesu „przysia-
dania” roślin, polegającego na wciąganiu 
łodygi podliścieniowej pod ziemię, co jest 
spowodowane kurczeniem się korzenia. 
Oprócz mrozoodporności, którą rośliny 
nabywają przez hartowanie się, ich przy-

siadanie przed zimą jest ważnym wskaź-
nikiem zimotrwałości.

Dla prawidłowego zahartowania ro-
ślin najlepszy jest stopniowy spadek tem-
peratury, co w praktyce zdarza się nie-
często. Nagłe nadejście mrozów w czasie 
trwającej jeszcze wegetacji nie jest dobre 
dla roślin. Osłabienie tym spowodowane 
będzie widoczne wiosną, a to pociąga za 
sobą specjalne działania nastawione na 
podreperowanie kondycji roślin (wcze-
sne nawożenie azotem, mikroelementy, 
biostymulatory, skracanie itp.).

Sprzyjające warunki atmosferyczne, 
jakie aktualnie panują nie mogą uśpić 
naszej czujności, gdyż w każdej chwili 
mogą się radykalnie zmienić. Już jesie-
nią należy zapewnić roślinie zaopatrze-
nie w składniki mineralne na poziomie 
odpowiadającym ich aktualnym potrze-
bom pokarmowym. Optymalne odży-
wianie się roślin rzepaku w okresie je-
siennym – również mikroelementami – 
wpływa bezpośrednio na wielkość na-
sion. Wiadomo natomiast, że im więk-
sze nasiona rzepaku, tym lepsze ich za-
olejenie, co z kolei pozwala uzyskać do-
brą wydajność oleju podczas tłoczenia.

Na plantacje rzepaku powinniśmy pa-
trzeć kompleksowo. O potencjale planta-
cji powie nam wyznaczona obsada i ogól-
ny stan roślin. Trudno o wyrównaną ob-
sadę i o to, by rośliny na całym polu były 
w tej samej fazie rozwojowej. Podczas lu-
stracji obsadę liczymy w reprezentatyw-
nych miejscach i wyrywamy przeciętne 
rośliny. Dokonuje się także obserwacji fi-
tosanitarnych (uszkodzenia wyrządzo-
ne przez szkodniki, objawy chorób) jak 
również sprawdzamy poziom odżywie-
nia (głównie objawy niedoborów). Ostat-
nia kwestia to ocena zastosowanego je-
siennego programu odchwaszczania. No-
tujemy niezwalczone gatunki, co pozwo-
li nam przez okres zimy na podjęcie de-
cyzji o ewentualnych poprawkach herbi-
cydowych.

Źródła:
- Prof. dr hab. W. Budzyński – Agrotechnika 
rzepaku ozimego

- https://www.agrofakt.pl 
- https://www.wrp.pl

Przełom listopada i grudnia to dobry czas na lustrację plantacji rzepaku. Na jej podstawie można ocenić stopień 
przygotowania roślin do zimowania, a także wstępnie zaplanować wiosenne zabiegi agrotechniczne.

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska 
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Plantacja rzepaku przed zimą
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Renowacja użytków zielonych
Degradacja zbiorowisk trawiastych jest procesem stopniowego obniżania się ich wartości użytkowej, czyli obniżenie 
plonowania oraz obniżenie wartości biologicznej paszy. Do najważniejszych czynników powodujących degradację 
należy obniżanie naturalnej żyzności gleb, brak lub ograniczony poziom nawożenia, stosowanie nawożenia w niewła-
ściwych proporcjach (N:P:K), systematyczne przesuszanie siedlisk oraz błędy popełniane w użytkowaniu.

Anna Subocz
p.o. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo

Gdy na łąkach i pa-
stwiskach dojdzie już 
do degradacji sie-
dlisk, wówczas na-
leży pomyśleć o od-
powiednim zagospo-
darowaniu, które bę-
dzie skutkowało obu-

dową cennych siedlisk. Zagospodarowa-
niem w pierwszej kolejności powinny być 
objęte tereny o niskiej produkcyjności, 
z dużym lub całkowitym udziałem roślin 
o niskiej wartości użytkowej.

Podstawowym zabiegiem zagospoda-
rowania użytków zielonych jest uregu-
lowanie stosunków wodnych. Zarówno 
nadmiar wody, jak i jej niedobór ograni-
czają wykorzystywanie składników po-
karmowych przez roślinność. Drugim 
niezmiernie ważnym zabiegiem jest upo-
rządkowanie i wyrównanie powierzchni. 
Gdy oba wyżej wymienione zabiegi zo-
staną spełnione wówczas możemy my-
śleć o renowacji. Wyróżniamy trzy me-
tody, które uzależnione są od stopnia de-
gradacji siedliska. 

Pierwszą metodę stanowi nawożenie 
w połączeniu z racjonalnym użytkowa-

niem. Metoda ta bazuje całkowicie na 
składzie gatunkowym starej darni, któ-
rej niska wydajność jest najczęściej wy-
nikiem niedoboru składników pokarmo-
wych. Kolejną metodą jest podsiew, któ-
ry związany jest z uzupełnianiem sta-
rych zbiorowisk poprzez dosiew nowych 
gatunków i ta metoda zostanie omówio-
na bardziej szczegółowo poniżej. Trzecia 
metoda obejmuje całkowite zniszczenie 
starej darni i ponowny obsiew mieszan-
ką o odpowiednio dobranym składzie ga-
tunkowym, w zależności od przyjętego 
sposobu użytkowania.

Podsiew

Metoda ta polega na częściowym 
uszkodzeniu pierwotnej darni, pokry-
ciu jej powierzchni podsianym roślina-
mi, z zastosowaniem ograniczonej ilości 
wysiewu nasion.

Podsiew stosuje się w warunkach:
n przerzedzenia starej darni wskutek jej 

wymoknięcia, zamulenia, przemarz-
nięcia lub uszkodzenia przez szkod-
niki;

n zastosowania herbicydów selektyw-
nych w celu ograniczenia występowa-
nia ziół i chwastów w siedlisku;

n konieczności wzbogacenia składu ga-
tunkowego runi starej darni;

n wprowadzenia roślin bobowatych 
w celu poprawienia wartości biolo-
gicznej paszy.

Warunkiem udania się podsiewu jest:
n zabezpieczenie dobrego uwilgotnienia;
n ograniczenie konkurencyjnego od-

działywania starej roślinności;
n dostarczenie składników pokarmo-

wych;
n dobór odpowiednich gatunków roślin.

Pod względem zapewnienia odpo-
wiedniej wilgotności najlepiej podsiew 
stosować wiosną, wtedy to roślinność sta-
rej darni znajduje się najczęściej w fazie 
ruszania wegetacji lub jej początkowego 
rozwoju i stanowi mniejszą konkurencję 
dla młodych siewek. 

Pierwszym zabiegiem jaki należy wy-
konać w celu ograniczenia konkurencyj-
nego oddziaływania starej roślinności, 
powinno być niskie przykoszenie starej 
roślinności, oraz dokładne usunięcie resz-
tek. Następnie w przypadku stosowania 
siewu ręcznego na glebach lekkich dobrze 
jest zastosować bronę zębową, w przy-
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padku gleb zwięzłych warto zastosować 
glebogryzarkę. Głębokość pracy narzędzi 
uprawowych nie powinna być głębsza niż 
5-8 cm. Uprawy powierzchniowe stosuje 
się „na czarno”, czyli ok. 50% powierzch-
ni powinno być pozbawione starej darni. 
Po siewach ręcznych konieczne jest zasto-
sowanie bronowania oraz intensywnego 
wałowania. Jednak najlepiej sprawdza się 
siew siewnikiem przeznaczonym do sie-
wu bezpośredniego, taka technologia jest 
łatwa w stosowaniu, znacznie wydajniej-
sza, oraz mniej kosztowna.

Należy również pamiętać o dostarcze-
niu składników pokarmowych wysiewa-
nym roślinom. Podstawę stanowi nawoże-
nie fosforowo-potasowe w ilości ok. 40-60 
P2O5 i 60-80 K2O kg na hektar. Azot po-
winien być stosowany dopiero w okresie 
krzewienia młodych siewek traw. Wysiew 
tego składnika przed podsiewem może 
być uzasadniony jedynie na glebach mi-
neralnych o bardzo niskiej zawartości te-
go składnika. Nawożenie azotem można 
stosować jednorazowo lub w dwóch ter-
minach: przed siewem lub w okresie krze-
wienia siewek, oraz po wykonaniu pierw-
szego przykoszenia pielęgnacyjnego. 

Dobór odpowiednich gatunków do 
podsiewu jest warunkiem powodze-
nia tego zabiegu. Wysiewane gatunki 
i ich odmiany powinny charakteryzo-
wać się szybkim kiełkowaniem nasion, 
oraz intensywnym wzrostem młodych 
siewek. Ponadto do podsiewu nadają 
się gatunki o nasionach gładkich, łatwo 
wysiewających się, które szybko osiąga-
ją pełnię plonowania, a więc w pierw-
szym lub drugim roku po ich wysie-
wie. Z traw do takich należą: tymot-
ka łąkowa (Phleum pratense), kostrze-
wa łąkowa (Festuca pratensis), kupków-
ka pospolita (Dactylis glomerata), życica 
trwała (Lolium parenne) i wielokwiato-
wa (Lolium multiflorum), a z roślin bo-
bowatych – koniczyna biała (Trifolium 
repens) i łąkowa (Trifolium pratense). Do 
podsiewu stosuje się zazwyczaj mniej-
szą ilość wysiewanych nasion w sto-
sunku do norm siewu obowiązujących 
po całkowitym zniszczeniu starej dar-
ni. Wynosi ona zazwyczaj ok. 50% nor-
my. Zwiększenie tej ilości do 75% zale-
ży od stopnia zadarnienia powierzch-
ni. W warunkach zadarnienia poniżej 
50% powierzchni, normę wysiewu na-
leży zwiększyć do 60-75%. 

Zalety i wady podsiewu

Zalety:
n znacznie niższe koszty w stosunku 

do całkowitego niszczenia starej dar-
ni i ponownego wysiewu;

n możliwość uzyskania korzystnego 
składu gatunkowego runi;

n pozostawienie w runi pewnej ilości 
wartościowych gatunków przystoso-
wanych do danych warunków siedli-
skowych;

n zabezpieczenie gleb mineralnych, po-
łożonych na zboczach, przed erozja 
wodną, a gleb organicznych przed 
nadmierną mineralizacją.

Wady:
n zawodność w przypadku dużego 

udziału w starej darni roślin dwuli-
ściennych, które mogą zdominować 
podsianą ruń;

n możliwość ograniczonych wschodów 
wysianych gatunków w warunkach 
wystąpienia okresów posusznych po 
wykonanych podsiewach.

Źródło:
- „Łąkarstwo” red. naukowy Maciej Rogalski
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Co należy wiedzieć o życie mieszańcowym?
Z roku na rok, coraz większą popularnością cieszy się uprawa żyta mieszańcowego. Żyto te inaczej zwane hybry-
dowym wykorzystując efekt heterozji, przyczynia się do osiągnięcia wyższego plonu w pierwszym pokoleniu F1. 
Efekt ten nazywany jest inaczej wybujałością mieszańców pierwszego pokolenia.

mgr inż. Rafał Pawłowski
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ostróda

W praktyce oznacza to, że kupując ma-
teriał siewny odmiany hybrydowej ży-
ta możemy spodziewać się plonu wyż-
szego o przynajmniej kilkanaście pro-
cent niż od odmian populacyjnych upra-
wianych w takich samych warunkach. 
Efekt ten niestety jest widoczny jedynie 
w pierwszym pokoleniu, jak to zostało 
wspomniane na wstępie. Drugie pokole-
nie F2 charakteryzuje się już rozszczepie-
niem cech. Decydując się, więc na upra-
wę takiego żyta zmuszeni jesteśmy na co-
roczny zakup materiału siewnego. Ważne 
jest to aby nabywać towar od sprawdzo-
nych dostawców, którzy są bezpośred-
nimi przedstawicielami firm hodowla-
nych. Aby zmniejszyć koszt zakupu ziar-
na możliwe jest wciąż coroczne ubieganie 
się o dopłatę do materiału siewnego. Po-
mocy tej udziela Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski na 
ten program przyjmowane są przez Biu-
ra Powiatowe corocznie na wiosnę. Do-
kładne daty podawane są na stronie in-
ternetowej ARiMR.

Będąc jeszcze przy zaletach i wadach 
odmian mieszańcowych żyta należy 
wspomnieć o większej podatności tych 
odmian na porażenie sporyszem. Jeżeli 
podczas kwitnienia pogoda sprzyja in-
fekcji często dochodzi do przekroczenia 
normy zawartości sporyszu w ziarnie. 
Według Polskiej Normy graniczną ilo-
ścią sporyszy w ziarnie jest 0,05%. Fir-
my hodowlane próbują ograniczyć to 
zagrożenie poprzez wprowadzanie od-
mian o zwiększonym wytwarzaniu pył-
ku przez rośliny.

W kolejnej części tego artykułu po-
krótce omówimy agrotechnikę uprawy 
tytułowego żyta.

Zaczynając od uprawy roli powinno 
mieć się na uwadze, iż siew żyta w świe-
żą glebę powoduje obrywanie korzeni 
poprzez jej osiadanie. Odsłania się wtedy 
węzeł krzewienia co wpływa na pogor-
szenie zimotrwałości. Stąd też gleba po-
winna być odleżała i doprawiona przed 
jego siewem. Idealnym rozwiązaniem by-
łoby wykonanie orki siewnej o głębokości 

około 18 cm na 3 tygodnie przed plano-
wanym siewem. Natomiast przed samym 
wysiewem glebę można doprawić agre-
gatem uprawowym posiadającym kulty-
wator i wał strunowy. Jak to bywa jed-
nak w praktyce, nie zawsze jest na to 
czas. W przypadku skrócenia czasu na 
doprawienie i siew żyta można doczepić 
do pługa wał wgłębny, który ubije niższe 
warstwy gleby.

Nawożenie jak przy każdej innej ro-
ślinie powinno zacząć się od poznania 
zasobności gleby w podstawowe makro-
elementy tj. potas, fosfor i magnez. Waż-
ne również jest określenie odczynu gle-
by. Usługi te świadczy na terenie naszego 
województwa Okręgowa Stacja Chemicz-
no-Rolnicza w Olsztynie. Po wykonaniu 
tych badań mamy dane wyjściowe do 
planowanego nawożenia. Potrzeby nawo-
zowe żyta mieszańcowego są dość wyso-
kie. Aby wytworzyć tonę ziarna i propor-
cjonalnie słomy przypadającej na tą ilość 
roślina pobiera 21 kg azotu, 11 kg fosfo-
ru, 27 kg potasu i prawie 5 kg magnezu. 
W przeliczeniu na 5 ton ziarna roślina 
musi otrzymać 105 kg azotu, 55 kg fos-
foru, 135 kg potasu i 25 kg magnezu. Nie 
stosuje się natomiast raczej wapnowania 
pod tę roślinę. Wynika to z tolerancji na 
zakwaszenie gleby w przedziale pH od 
4,7 do 6,9. Potas wraz z fosforem podaje 
się w formie nawozów wieloskładniko-
wych w całości przed orką siewną. Za-
letą żyta jest jego silny system korzenio-
wy, który sprawia, że rzadko występuje 
niedobór mikroelementów.

Siew żyta musi zostać wykonany od-
powiednio wcześnie. Roślina ta krzewi 
się jesienią dlatego też poprzez wcze-
śniejszy wysiew dajemy mu możli-
wość osiągnięcia tej fazy. W przy-
padku spóźnionego wysiewu czę-
ściowo można skorygować to 
wyższą normą wysiewu. Jed-
nakże w momencie dużego 
przekroczenia optymalnej da-
ty siewu należałoby zastąpić 
żyto siewem pszenicy. Pszeni-
ca charakteryzuję się tym, że 

może krzewić się także wiosną. Wraca-
jąc jednak do optymalnego terminu sie-
wu żyta, można wpłynąć na odpowied-
nie wykształcenie systemu korzeniowe-
go. To z kolei powoduje, że wysiane rośli-
ny są bardziej odporne na niektóre cho-
roby i szkodniki. Łatwiej też przetrwają 
okresy suszy, szczególnie na glebach lek-
kich. Pozytywnych efektów dobrego uko-
rzenienia nie da się zastąpić ani zwięk-
szoną normą wysiewu ani większym na-
wożeniem azotem. Jaki jest, więc opty-
malny termin siewu dla województwa 
warmińsko-mazurskiego? Przyjęte jest, 
że żyto powinno być wysiane pomiędzy 
5 a 15 września. Jednakże w związku 
z widocznymi zmianami klimatu termin 
ten można wydłużyć o około 5 dni. Ży-
to siejemy na głębokość 2-3 cm przy nor-
mie 250-300 ziarniaków na metr kwadra-
towy. Stosujemy się do zasady, że im słab-
sza gleba tym norma wyższa. Żyto mie-
szańcowe sprzedawane jest w jednost-
kach siewnych. 

Ostatnim istotnym elementem agro-
techniki żyta jest ochrona przed chwasta-
mi. Powszechna jest opinia, że żyto do-
brze radzi sobie z zachwaszczeniem. Nie 
oznacza to jednak, że można zrezygno-
wać z ochrony chemicznej. Najlepszym 
momentem jest oprysk jesienny, kiedy 
to można użyć mniejszych dawek herbi-
cydów. Termin wiosenny powinien być 
traktowany jedynie jako 
poprawkowy.
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Higiena doju a zdrowotność wymion
Higiena doju bydła mlecznego w znacznym stopniu wpływa na jakość mleka i przekłada się na zdrowie wymion. Trud-
ności zaczynają się w chwili pojawiania się u krów zapalenia gruczołu mlekowego, gdyż choroba wpływa negatywnie 
na wydajność mleczną krów i powoduje zmiany w składzie chemicznym mleka.

mgr inż. Sylwia Walesieniuk
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Ponadto zapalenia 
wymion są przy-
czyną ogromnych 
strat ekonomicz-
nych. Prawidłowo 
wykonana dezyn-
fekcja przedudojo-
wa strzyków wraz 

z odpowiednimi czynnościami po do-
ju stanowią integralny element profilak-
tyki zapalenia gruczołu mlekowego i za-
pewniają higienę pozyskiwania mleka.

Higiena doju ma ogromny wpływ na 
częstość występowania mastitis w sta-
dzie. Wykorzystanie w gospodarstwie 
rolnym właściwych technik doju oraz je-
go prawidłowy przebieg może być jed-
nym z wielu kroków przeciwdziałania 
zapaleniom gruczołu mlekowego. Ponad-
to sprawne zarządzanie udojem wpływa 
na minimalizację zatrucia mleka bakte-
riami i zanieczyszczeniami fizycznymi. 
Mastitis może być konsekwencją uży-
wania aparatury udojowej bez zacho-
wania elementarnych wymogów fizjo-
logicznych, nieodpowiednich parame-
trów technicznych, jak i eksploatacji apa-
ratu niesprawnego technicznie. Unowo-
cześnianie technik pozyskiwania mle-
ka rzutuje na wzrost jego jakości higie-
nicznej wyrażoną ogólną liczbą bakte-
rii oraz liczbą komórek somatycznych. 
Niższą zawartość komórek somatycz-
nych stwierdza się w mleku pozyski-
wanym metodą przewodową w porów-
naniu z systemem bańkowym. Wyższą 
jakość mleka z systemu przewodowego 
uzasadnia się automatycznym myciem 
i dezynfekcją dojarek przewodowych, 
przy czym dojarki bańkowe najczęściej 
myte są ręcznie. Elementem sprzyjają-
cym higienie doju jest także regularny 
serwis dojarni, w szczególności regular-
na wymiana gum strzykowych. W trak-
cie udoju mleka bardzo istotna jest rów-
nież higiena rąk dojarza, stąd używanie 
gumowych rękawiczek, czy też ogólnie 
dostępnych środków czystości powinno 
być swego rodzaju kanonem ułatwiają-
cym zachowanie higieny doju.

Bardzo ważne jest kontrolowanie wy-
mienia przed każdym udojem. W tym 
celu zdaja się pierwsze strugi mleka na 
płytkę przedzdajacza. Kiedy stwierdzo-
na zostanie jakakolwiek nieprawidło-
wość, mleko od danej sztuki nie może 
trafić do schładzalnika. Mleko z prze-
dzdajania powinno zostać usunięte (np. 
do kanału gnojowego lub do zbiorni-
ka na nieczystości). Niedopuszczalnym 
wręcz jest zdajanie pierwszych strug 
mleka na ściółkę czy matę legowiskową. 
Pamiętajmy, że pierwsze porcje mleka 
zawierają największą ilość bakterii, któ-
re w ściółce bardzo szybko się namna-
żają, zwiększając tym samym ryzyko za-
każenia mleka czy wzrost ryzyka sta-
nu zapalnego wymienia. Po przedzdoje-
niu należy przeprowadzić oczyszczanie 
strzyków z brudu czy resztek obornika. 
Najlepszym rozwiązaniem jest stosowa-
nie osobnego ręcznika dla każdej kro-
wy. Pomocne w skutecznej dezynfekcji 
może być użycie środka dezynfekcyjne-
go w nasączonych ręcznikach lub spry-
skiwaczu, a następnie dokładne wysu-
szenie strzyków. 

Wysokowydajne krowy szczególnie 
narażone są na infekcje gruczołu mleko-
wego. Podaje się, że dezynfekcja strzy-
ków przed rozpoczęciem doju ogranicza 
rozwój zapalenia gruczołu mlekowego 
powodowanego przez bakterie środowi-
skowe o ok. 50%. Dlatego obok czysz-
czenia wymion przed dojem dobre re-

zultaty w zwalczaniu zapaleń gruczo-
łu mlekowego przynosi kąpiel podo-
jowa strzyków określana anglojęzycz-
nym terminem „dipping”. Metoda ta 
polega na zanurzeniu każdego strzyka 
tuż po doju w płynie dezynfekcyjnym 
w celu zniszczenia drobnoustrojów 
znajdujących na powierzchni strzyków 
i w ujściu kanału strzykowego, w celu 
ograniczeń zakażeń wymienia. Zabieg 
ten powinien być wykonany w czasie 
dwóch pierwszych godzin po doju, kie-
dy kanał strzykowy nie jest jeszcze za-
mknięty przez mięsień zwieracz. 

Niezależnie od systemu i technolo-
gii doju zdrowotności wymion sprzy-
ja bardziej profilaktyka mastitis niż je-
go leczenie. Ponieważ drobnoustroje to 
nieodłączny element otoczenia zwierząt, 
stado ciągle jest wystawione na ich dzia-
łanie. Bakterie znajdujące się w środo-
wisku otaczającym krowy mogą mno-
żyć się w kanale strzykowym pomię-
dzy dojami, a w czasie doju dostawać 
się do zatoki. Należy je zatem wyeli-
minować nie tylko po doju, ale i przed 
nim, by zmniejszyć szansę pojawienia 
się infekcji.

Higiena wymion wiąże się z ponie-
sieniem nakładów finansowych. Warto 
jednak te nakłady ponieść, bowiem jest 
to skuteczna droga do zmniejszenia strat 
finansowych, jakie mogą wynikać z bra-
ku higieny w produkcji mleka.
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Podstawowym warunkiem hodowli bydła mlecznego jest osiągnięcie optymalnych wyników produkcyjnych. Dzięki 
wieloletniej pracy hodowlanej mamy w Polsce stada bydła o wysokim potencjale genetycznym. Coraz wyraźniej zwięk-
sza się udział rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.

mgr inż. Dariusz Mazur 
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nidzica

Prawidłowe żywienie krów mlecznych
w okresie okołowycieleniowym

Wcześniej wartość 
energetyczną pasz 
oraz zapotrzebowa-
nie zwierząt wyra-
żano w jednostkach 
owsianych lub jęcz-
miennych, zaś war-
tość białkową paszy 

w białku ogólnym strawnym. System ten 
nie uwzględniał wielu elementów fizjo-
logii trawienia u przeżuwaczy, a tym sa-
mym rzeczywistych potrzeb tych zwie-
rząt. Również specyfika oceny wartości 
pokarmowej pasz dla dużych przeżuwa-
czy nie pozwalała na prawidłową ich oce-
nę czyli jakie jest maksymalne pokrycie 
zapotrzebowania zwierząt. W efekcie, mi-
mo wysokiego potencjału genetycznego, 
uzyskiwane wyniki produkcyjne stały 
na niskim poziomie. Obecnie stosowa-
ne nowoczesne systemy żywienia prze-
żuwaczy uwzględniają metabolizm biał-
ka i energii w żwaczu i poza nim. Trak-
tują łącznie potrzeby energetyczne i biał-
kowe zwierząt. Wartość białkową paszy 
i potrzeby białkowe zwierząt ocenia się 
w oparciu nie tylko o ilość, ale też o ja-
kość białka.

Nowym elementem w stosowanych 
systemach jest uwzględnianie jakości 
pasz (głównie pasz objętościowych) ja-
ko miernika pobrania paszy. Na polskim 
rynku funkcjonują obecnie dwa nowo-
czesne systemy żywienia przeżuwaczy: 
system niemiecki DLG oraz system fran-
cuski INRA 88. Normy INRA 88 składa-
ją się z trzech połączonych ze sobą sys-
temów: energetycznego, białkowego oraz 
pobrania paszy. W systemach tych oce-
nia się wartość energetyczną, białkową 
i wypełnieniową pasz oraz odpowied-
nio – potrzeby energetyczne, białkowe 
i zdolność pobrania paszy przez zwie-
rzęta. Najtrudniejszą grupą żywieniową 
pod względem zbilansowania dawek są 
wysokowydajne krowy mleczne, szcze-
gólnie w okresie okołoporodowym. Za 
okres ten uważa się czas od zakończenia 
laktacji do 90-100 dnia następnej laktacji. 

Możemy wyróżnić w nim: 
q Okres zasuszenia (45-60 dni): 
n zasuszenie właściwe (od 7-8 tygo-

dnia do końca 4 tygodnia przed 
wycieleniem), 

n przejściowy przed porodem (od po-
czątku 3 tygodnia przed wyciele-
niem do wycielenia). 

q Okres wczesnej laktacji – faza tzw. roz-
dojenia (od wycielenia do 90-100 dni 
po wycieleniu). 

W okresie okołoporodowym, a zwłasz-
cza w przejściowym, w organizmie kro-
wy zachodzą bardzo intensywne zmia-
ny zarówno w równowadze hormonal-
nej, jak i metabolicznej. Efektem tych 
zmian jest wycielenie i rozpoczęcie lak-
tacji. Dlatego też w okresie okołowyciele-
niowym niezbędne są również określone 
zmiany żywieniowe mające na celu po-
krycie specyficznych potrzeb pokarmo-
wych krów. Krowy należy zasuszać na 
6-8 tygodni przed spodziewanym wycie-
leniem. Okres zasuszenia nie może być 
okresem poprawy kondycji, a rezerwy 
energetyczne powinny być odbudowy-
wane w ostatnich 3 miesiącach poprzed-
niej laktacji. Krowa zasuszona w odpo-
wiedniej kondycji przybiera na wadze 40-
50 kg w całym okresie zasuszenia. Przy-
rost ten wynika jedynie z rozwoju pło-
du i błon płodowych. 

Zazwyczaj krowy zasuszone otrzy-
mują wyłącznie pasze objętościowe - po-
branie suchej masy w tym okresie wy-
nosi 1,7-2,0 kg/100 kg masy ciała. Wzrost 
wydajności mlecznej po porodzie skła-
nia do zadawania pasz treściwych w du-
żych dawkach. Gwałtowne jednak wpro-
wadzenie do dawek pasz treściwych nie 
przyczynia się do wzrostu wydajności 
mlecznej. Krowy nie wykorzystują do-
brze nowo wprowadzonej paszy, ponie-
waż mikroflora żwacza nie jest przygo-
towana do jej trawienia. Z tego powodu 
wskazane jest, aby na dwa, trzy tygodnie 
przed planowanym wycieleniem skar-
miać niewielkie dawki paszy treściwej. 

Początkowo wyłącznie paszy energetycz-
nej (od 0,5 kg i stopniowo zwiększać jej 
ilość do 3 kg), a następnie również białko-
wej. W ten sposób mikroorganizmy żwa-
cza mają czas, aby przystosować się do 
pasz skarmianych po wycieleniu. Zapo-
biega się w ten sposób zaburzeniom po-
karmowym w tym okresie. Dawki paszy 
treściwej muszą być jednak dostosowa-
ne do potrzeb krowy, aby nie dopuścić 
do nadmiernego otłuszczenia zwierzęcia. 
Bezpośrednio po wycieleniu, gdy wzrasta 
wydzielanie składników w mleku, rosną 
potrzeby pokarmowe krów. Najważniej-
sza w tym okresie staje się energia, której 
zazwyczaj zaczyna brakować. Niezbędny 
w tym okresie staje się wzrost koncentra-
cji energii w dawce. Można to uzyskać 
poprzez wzrost udziału pasz treściwych 
w diecie. Stopniowe wprowadzanie do 
dawek, pasz zawierających węglowodany 
niestrukturalne, gwarantuje odpowied-
ni rozwój brodawek żwaczowych oraz 
rozwój flory bakteryjnej gotowej do roz-
kładu znacznej ilości skrobi pochodzącej 
z tych pasz. Jednocześnie w okresie tym 
występuje fizjologiczny spadek zdolno-
ści pobrania pasz, krowy mają najwyż-
sze możliwości produkcyjne, a jednocze-
śnie umiarkowany apetyt. Towarzyszy 
temu również spadek masy ciała i kon-
dycji krów. Szczyt laktacji przypada mię-
dzy 4 a 8 tygodniem po wycieleniu, a naj-
wyższa zdolność pobierania pasz w kilka 
tygodni później, tj. 14-16 tydzień.

Różnice między potrzebami a spoży-
ciem w pierwszym okresie po wyciele-
niu krów można zmniejszyć, przyzwy-
czajając krowy już w okresie zasuszania 
do pobierania jakościowo dobrych pasz, 
o wysokiej koncentracji energii, przy za-
chowaniu wymaganej koncentracji biał-
ka. Żywienie w tym okresie nie może 
być zbyt obfite gdyż sprzyja to zbyt du-
żemu otłuszczeniu zwierząt, co z kolei 
może być przyczyną trudnych porodów 
i powikłań powycieleniowych. Dążąc do 
wystarczającego zaopatrzenia energe-
tycznego krów po wycieleniu, nie moż-
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na zwiększać jedynie ilości paszy tre-
ściwej, gdyż dawki wysokoenergetycz-
ne, ale jednocześnie ubogie we włókno, 
przestają być prawidłowe dla przeżuwa-
czy. W okresie tym zalecane jest zacho-
wanie ciągłości żywienia podstawowy-
mi rodzajami pasz stosowanymi podczas 
okresu zasuszenia.

W okresie 3-4 dni po wycieleniu daw-
ka pasz treściwych powinna być utrzy-
mana na poziomie z końcowego okresu 
przed porodem. Również potrzeby biał-
kowe krów w pierwszym okresie lakta-
cji znacznie rosną. Zalecana koncentra-
cja białka w suchej masie dawki pokar-
mowej wynosi ok. 18%. W ostatnich la-
tach wiele uwagi poświęca się nie tylko 
ilości, ale i jakości białka. O wartości biał-
ka dla przeżuwaczy decyduje jego roz-
kład w żwaczu, strawność jelitowa oraz 
skład aminokwasowy białka nieulegają-
cego rozkładowi w żwaczu. W przypad-
ku krów o dużej produkcyjności udział 
białka nieulegającego degradacji w żwa-
czu powinien wynosić 35-40%. Osiągnię-
cie takiego poziomu w przypadku dawek 
pokarmowych opartych na kiszonkach, 
których białko charakteryzuje się nad-
miernym rozkładem w żwaczu, jest trud-
ne. Rozkład białka całej dawki pokarmo-
wej można zmniejszyć przez odpowiedni 
dobór pasz treściwych stosując np. młó-
to suszone, śruty poekstrakcyjne: rzepa-
kową i sojowa, wysłodki buraczane su-
szone, ziarno kukurydzy lub jęczmienia. 
Prawidłowe żywienie powinno zmierzać 
w pierwszej kolejności w kierunku mak-
symalnej syntezy białka mikrobiologicz-
nego w żwaczu. Ma ono korzystny skład 

aminokwasowy i jest dobrze trawione 
w jelicie. Dużą jednak produkcję białka 
bakterii i pierwotniaków można uzyskać 
jedynie poprzez synchronizację rozkładu 
białka i węglowodanów w żwaczu. Obec-
nie poszukuje się nowych rozwiązań ma-
jących na celu niwelowanie niedoborów 
energii w pierwszych tygodniach po wy-
cieleniu. Coraz częściej znajdują tu zasto-
sowanie dodatki glukogenne. Podawane 
w okresie wycieleniowym wpływają na 
zwiększenie syntezy glukozy i podwyż-
szenie jej koncentracji w surowicy krwi. 
Najskuteczniejszym dodatkiem tego typu 
jest glikol propylenowy. Może być poda-
wany po wycieleniu (najważniejszy 1 i 2 
tydzień laktacji) do 300 g dziennie. Za 
optymalną dawkę płynnego glikolu pro-
pylenowego można uznać 300 g/dz./szt. 
Przy skarmianiu znacznych ilości pasz 
treściwych zwiększa się w żwaczu pro-
dukcja kwasu propionowego i mlekowe-
go, a obniża octowego, co z kolei prowa-
dzić może do zmniejszenia zawartości 
tłuszczu w mleku.

Szczególnie niebezpieczne jest za-
kwaszenie żwacza poniżej 6,0. Wówczas 
zmniejsza się strawność pasz objętościo-
wych. Niskie pH żwacza może być przy-
czyną zmniejszenia pobrania suchej ma-
sy paszy. Zakwaszenie żwacza opóźnia 
inwolucję macicy, pogarsza zdrowotność 
racic, podwyższa zawartość komórek so-
matycznych w mleku. Typową substan-
cją przeciwdziałającą obniżeniu pH tre-
ści żwacza jest kwaśny węglan sodu. Do-
dawany jest on do dawek pokarmowych 
krów wysokowydajnych już w okresie 
wczesnej laktacji – wraz ze wzrostem 

udziału pasz treściwych w dawce. Za-
lecana dawka kwaśnego węglanu sodu 
wynosi ok. 1,0-1,5% suchej masy daw-
ki, czyli od 200 do 350 g/sztukę. Doda-
tek kwaśnego węglanu jest szczególnie 
istotny przy tradycyjnej technice żywie-
nia czyli osobnym skarmianiu różnych 
pasz objętościowych i treściwych. Kwa-
śny węglan sodu powinien być podany 
wraz z paszami, które zakwaszają środo-
wisko żwacza. Z innych specyficznych 
dodatków mających zastosowanie w ży-
wieniu krów należy wspomnieć o pre-
paratach zawierających niacynę, enzy-
my celulolityczne czy żywe kultury droż-
dży. Niacyna może pośrednio ograniczyć 
ujemne skutki niedoboru energii, szcze-
gólnie w pierwszej fazie laktacji. Podawa-
nie niacyny w ilości 6-12 g/szt. w pierw-
szym miesiącu po wycieleniu może czę-
ściowo ograniczyć negatywne konse-
kwencje nieprawidłowego żywienia kro-
wy zasuszonej.

Coraz częściej stosuje się preparaty 
probiotyczne. Mogą one zawierać żywe 
szczepy drożdży. Zastosowanie żywych 
kultur drożdży jest szczególnie uzasad-
nione w okresie przejściowym (2-3 tygo-
dnie zasuszenia i pierwszy miesiąc lakta-
cji) szczególnie w przypadku, gdy w daw-
ce pokarmowej po wycieleniu dominują 
pasze treściwe. Dodatek drożdży w tym 
okresie wpływa stymulująco na pobranie 
suchej masy. Drożdże ułatwiają również 
adaptację środowiska żwacza do nowych 
warunków panujących w żwaczu. 

Źródło:
- Bydło.net.pl (grudzień 2014)
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Dobrostan bydła – wymogi
Mikroklimat w oborze i dobrostan bydła są czynnikami mającymi olbrzymi wpływ na zdrowotność i wydajność krów. 
W ramach zachęty dla producentów mleka i bydła mięsnego, od 15 marca 2020 roku, w życie weszło rozporządzenie 
MRiRW z dnia 3 marca 2020 roku. Jest to instrument wsparcia dla rolników składających wnioski o dopłaty obszarowe, 
którzy prowadzą wypas krów oraz zapewniają korzystniejsze od minimalnych warunki bytowe w budynkach inwentarskich.

inż. Ewa Suchowiecka 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno

Dobrostan z definicji 
wymaga spełnienia 
odpowiednich wa-
runków legowisko-
wych, zapewnienie 
optymalnego wy-
żywienia, mikrokli-
matu w budynkach, 

unikania stresowych sytuacji, bez cier-
pienia bólu i strachu.

Uważa się, że dobrostan jest spełnio-
ny, gdy zwierzę jest wolne od:
n głodu, pragnienia i tym samym ma za-

pewniony stały dostęp do paszy i wo-
dy pitnej,

n poczucia niedogodności, także ter-
micznej, tj. posiada bezpieczne schro-
nienie i odpowiednie miejsce odpo-
czynku,

n urazów, chorób, leczone i diagnozowa-
ne w odpowiedni sposób,

n niemożności wyrażenia swoich nor-
malnych zachowań, tzn. przebywa 
w miejscach o odpowiedniej wielko-
ści i w towarzystwie innych osobni-
ków swojego gatunku,

n przewlekłego, intensywnego strachu, 
niepokoju i cierpienia.

W przeciągu ostatnich dwóch dekad, 
w kilkunastu krajach europejskich za-
częto zastanawiać się, nad odpowiednim 
traktowaniem zwierząt hodowlanych. 
Szereg instytutów naukowych stwo-
rzyło kilka kryteriów dobrostanowych 
uwzględniających między innymi kryte-
ria głodu, pragnienia, odpowiednich wy-
miarów legowisk, stanowisk, odpowied-
niej wielkości pastwisk czy wybiegów, 
po kryteria mikroklimatu budynków in-
wentarskich. Na odpowiedni mikrokli-
mat składa się: temperatura powietrza, 
wilgotność, skład i ruch powietrza we-
wnątrz pomieszczeń w których przeby-
wają zwierzęta oraz oświetlenie i hałas.

O ile ludzie nie mają wpływu na wa-
runki pogodowe i klimatyczne, o tyle już 
wybór optymalnego budynku obory, od-
powiednie rozmieszczenie grup techno-

logicznych, zapewnienie prawidłowej ob-
sady zwierząt i wyposażenie technolo-
giczne, można w gospodarstwie zapla-
nować. Obecnie przyjmuje się, że odpo-
wiednie warunki dotyczące dobrostanu 
zwierząt, są spełnione w oborach wolno-
stanowiskowych.

Jeżeli chodzi o wymagania dotyczące 
temperatury wiadomo, że zwierzęta do-
rosłe dobrze znoszą ich zakres od – 10°C 
do + 25°C. Gdy wskazania są niższe od 
tego przedziału mamy do czynienia ze 
zwiększonym poborem paszy, natomiast 
przy wyższych temperaturach następuje 
zmniejszony pobór paszy, mniejsza wy-
dajność mleczna i wolniejszy przyrost 
masy ciała. Krowy ogólnie dobrze znoszą 
temperatury poniżej zera, pod warun-
kiem zapewnienia im miejsca bez prze-
ciągów, wysokiej wilgotności, także za-
daszonego, które zabezpiecza przed za-
wilgotnieniem ściółki. 

Następnym, ważnym parametrem do 
spełnienia jest wentylacja budynków in-
wentarskich. Wyróżniamy wentylację na-
turalną i mechaniczną. 

Produkcja zwierzęca wiąże się z emi-
sją odorów i gazów szkodliwych wynika-
jących z fermentacji jelitowej oraz z emi-
sji gazów z odchodów zwierząt, w po-
staci obornika, gnojówki czy gnojowicy. 
Prawidłowa wentylacja powinna zapew-
nić pozbycie się zużytego powietrza, pary 
wodnej, gazów szkodliwych i zastąpie-
nie ich czystym i świeżym powietrzem. 
W oborze należy też, zwracać uwagę na 
zapylenie w budynkach inwentarskich. 
Zagrożenie kurzem i pyłem powoduje 
wytworzenie odpowiedniego siedliska 
dla rozwoju bakterii i roztoczy, prowa-
dzących do podrażnień dróg oddecho-
wych, mogących powodować szkodliwe 
alergie na ciele człowieka. Zapobiegać te-
mu można używając zraszaczy w obo-
rach, najlepiej w porze letniej, co pozwoli 
na równoczesne zmniejszenie temperatu-
ry w budynkach inwentarskich, zwłasz-
cza podczas upałów.

W ramach wspomnianego wcześniej 
pakietu „Dobrostan krów” możliwe jest 
korzystanie z dowolnych wariantów 
w zależności od systemu ich utrzymania. 
O pomoc może się ubiegać rolnik, który 
ma nadany numer identyfikacyjny, złożył 
wniosek w aplikacji eWniosek Plus i za-
znaczył w nim odpowiedni wariant oraz 
posiada minimum jedną krowę mleczną 
lub mięsną a także, posiada plan popra-
wy dobrostanu zwierząt (z wyłączeniem 
pakietu 2.1 dobrostan krów mlecznych –
wypas), przekazany przed upływem 25 
dni od dnia, w którym upływa termin 
składania wniosków o przyznanie płat-
ności bezpośrednich.

Wariant.2.1.

Dobrostan krów mlecznych – wypas 
jest możliwy dla gospodarstw, które po-
siadają krowy mleczne oraz jałówki po-
wyżej 24 miesiąca życia. Na rolniku spo-
czywa obowiązek zapewnienia wszyst-
kim krowom utrzymywanym w gospo-
darstwie, co najmniej 120 dni wypasu 
przez co najmniej 6 godzin dziennie, po-
cząwszy od dnia złożenia wniosku o do-
płaty obszarowe w aplikacji eWniosek 
Plus, po dniu 1 kwietnia do maksymal-
nie 15 października danego roku. Rol-
nika obowiązuje, wypasanie na trwa-
łych użytkach zielonych, gruntach or-
nych obsianych trawami na działkach 
rolnych, ujętych we wniosku o dopłaty 
obszarowe.

Następnie wymagane jest, prowadze-
nie rejestru wypasu na formularzu udo-
stępnionym przez ARiMR, dla każdej 
krowy indywidualnie. Należy również 
uwzględnić sztuki, które nie były wypa-
sane ze względu na leczenie, wycielenia, 
sprzedaż lub z innych przyczyn niezależ-
nych od rolnika. Rejestr należy załączyć 
do aplikacji eWniosek Plus w dniach od 
16 do 31 października bieżącego roku. 

Stawka płatności dobrostanowej wy-
nosi 185 zł/sztukę i dotyczy krów, które 
były wypasane. Dla sztuk które przeby-
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wały na pastwisku, krócej niż 120 dni, 
płatność zostanie obniżona o 1% za każdy 
dzień nieuzasadnionego braku wypasu.

Wariant.2.2.

Dobrostan krów mlecznych utrzy-
mywanych grupowo – zwiększona po-
wierzchnia w budynkach. Ta płatność 
przeznaczona jest dla gospodarstw po-
siadających obory wolnostanowiskowe, 
w których dla krów mlecznych jest za-
pewniona powierzchnia bytowa powięk-
szona o co najmniej 20% w porównaniu 
do minimalnej powierzchni obecnie obo-
wiązujących przepisów prawa.

W związku z powyższym, dla każ-
dej krowy mlecznej należy przeznaczyć:
n w systemie wolnostanowiskowym 

z legowiskami – część odpasowo-ru-
chową o powierzchni co najmniej 4 m2 
oraz wydzielone legowisko o wymia-
rach minimum 2,1 m długości i 1,1 m 
szerokości lub 

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

Aby spełnić wymogi tego wariantu, 
rolnik musi posiadać opracowany, przy 
udziale doradcy rolniczego, wspomnia-
ny wcześniej Plan poprawy dobrostanu 
zwierząt. Zawiera on dane dotyczące po-
większonej powierzchni bytowej dla krów 
mlecznych a także innych grup technolo-
gicznych bydła, zgodnie z rozporządze-
niem MRiRW z dnia 28 czerwca 2010 ro-
ku w sprawie minimalnych warunków 
utrzymywania zwierząt gospodarskich.

Należy również dodać, iż płatność ta 
przysługuje dla samic w wieku powy-
żej 24 miesiąca życia, typu użytkowa-
nia mlecznego lub typu kombinowanego 
o mlecznym kierunku jej użytkowania. 
Jeśli jest inaczej, należy dokonać zmia-
ny w rejestrze zwierząt gospodarskich. 
W przypadku nie dokonania tej czyn-
ności kierownik ARiMR, będzie wzywał 
rolnika do odpowiedniego uregulowa-
nia zapisów, w terminie 7 dni od dorę-
czenia wezwania.

Stawka płatności w tym wariancie 
wynosi 595 zł/krowę mleczną rocznie.

Wariant.2.3.

Dobrostan krów mamek – wariant 
ten dotyczy utrzymania w gospodar-
stwie krów mamek, cieląt, jałówek i opa-
sów do 300 kg, którym zapewnia się mi-
nimum 140 dni wypasu w sezonie pa-
stwiskowym tzn. od 1 kwietnia do 15 
października (wypas bez uwięzi) oraz 
w okresie od dnia 16 października do 
14 marca następnego roku – dostęp do 
wybiegu na odkrytym powietrzu, któ-
rego powierzchnia jest zwiększona 
o minimum 20% w porównaniu do po-
wierzchni utrzymywania bydła w syste-
mie otwartym.

Wówczas, minimalna powierzchnia 
zewnętrzna tj. pastwiska, wybiegi, okól-
niki, na których zwierzęta będą przeby-
wać zimą powinny wynosić:
n cielęta – min. 6 m2/szt.,
n jałówki – min. 12 m2/szt.,
n opasy do 300 kg – min. 12 m2/szt.,
n krowy – min. 18 m2/szt.

Rolnik zobowiązany jest również, do 
złożenia do ARiMR , oświadczenia o zre-
alizowaniu wymogu wypasu w okre-
sie letnim, w terminie od 16 paździer-
nika do 31 października oraz do utrzy-
mywania w tym samym czasie odpo-
wiedniej liczby krów mamek, cieląt ja-
łówek i opasów do 300 kg, nie większej 
niż ilość zwierząt wskazanych w Planie 
poprawy dobrostanu zwierząt.

Płatność za spełnienie wymogów 
wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek 
wynosi 329 zł/krowę rocznie.

Liczbę krów mamek, określa się na 
podstawie danych zawartych w syste-
mie IRZ w ARiMR, utrzymywanych go-
spodarstwie w okresie od 16 październi-
ka roku w którym został złożony wnio-
sek o płatność dobrostanową do 14 mar-
ca roku następnego.

Refundacja kosztów transakcyjnych

Rolnik może ubiegać się o zwrot kosz-
tów wykonania Planu poprawy dobrostanu 
zwierząt przy realizacji wariantu 2.2. Do-
brostan krów mlecznych oraz wariantu 
2.3. Dobrostan krów mamek, jeśli zazna-
czy odpowiedni punkt podczas składnia 
wniosku o dopłaty bezpośrednie w apli-
kacji eWniosek Plus. Koszt tej refundacji 
nie może przekraczać 15% wypłaconej 
płatności dobrostanowej i nie więcej niż 
1000 zł z tytułu sporządzenia ww. pla-
nów w ramach jednego pakietu.

Źródło:
- opracowanie na podstawie danych ze stro-
ny internetowej ARiMR.
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W lutym 2014 roku po raz pierwszy w historii Polski został stwierdzony afrykański pomór świń (African swine fever). 
ASF jest groźną i zaraźliwą chorobą wirusową trzody chlewnej i dzików. Choroba ta nie ma wpływu na zdrowie i życie 
ludzi, jednak straty ekonomiczne spowodowane wirusem dotykają każdego.

Joanna Słupska 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Działdowo

Afrykański pomór świń i pomoc
dla producentów trzody chlewnej w Polsce

W związku z wystąpieniem wirusa w sta-
dzie dochodzi do spadku produkcji, a śmier-
telność trzody sięga nawet do 100%. Niesie 
to za sobą przede wszystkim wielkie straty 
finansowe dla poszczególnych gospodarstw 
jak i dla całego kraju. Na terytorium Polski 
zostały wyznaczone obszary objęte różnymi 

restrykcjami, w których obowiązują ograniczenia w możliwości 
przemieszania się trzody chlewnej, mięsa wieprzowego i innych 
produktów pozyskanych od świń i dzików. Wyróżnia się 3 pod-
stawowe obszary: pierwszy obszar zagrożenia (kolor niebieski 
na mapie), drugi, to obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwo-
ny na mapie), ostatni, to obszar ochronny (kolor żółty na mapie). 

Mapa ASF, https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/, stan na 30 paździer-
nika 2020 r.

Rozprzestrzenianie się wirusa ASF na terenie Polski, zmu-
sza producentów trzody chlewnej do bardzo sumiennego prze-
strzegania bioasekuracji. Istotną rolę odgrywają podstawowe 
zasady bioasekuracji, takie jak:
q Zakaz obsługi świń przez czas 72 godzin osób, które brały 

udział w polowaniu zwierząt.
q Zakaz ingerowania w obsługę świń przez osoby, które ob-

sługują trzodę w innym gospodarstwie. 
q Zakaz karmienia zwierząt odpadkami kuchennymi.
q Zakaz sprowadzania na teren gospodarstwa, w którym są 

utrzymywane świnie, zwłok dzików, części tusz dzików 
i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które mo-
gły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;

q Nie nabywanie trzody chlewnej z źródeł niewiadomego po-
chodzenia.

q Budowa podwójnego ogrodzenia na wysokość 1,5 m na pod-
murówce w przypadku utrzymania świń w systemie otwartym. 

q Zabezpieczenie budynków przed dostępem innych zwie-
rząt (osobne i zamknięte pomieszczenia, bez przejść do in-
nej grupy zwierząt).

q Prowadzenie rejestru wszystkich osób pojawiających się w po-
mieszczeniach utrzymujących świnie, jak i również środków 
transportu każdorazowo wjeżdżających na teren gospodarstwa. 

q Wyłożenie mat dezynfekcyjnych o długości min. 1 m i szero-
kości całego wejścia, przed wejściami do pomieszczeń, gdzie 
utrzymywane są świnie. 

q Stałe utrzymanie mat w stanie zapewniającym utrzymanie 
skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

q Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwie-
rząt wolno żyjących. 

q Stosowanie środków higieny, mycie i odkażanie rąk, bieżą-
ce czyszczenie obuwia, a także używanie oddzielnej odzie-
ży i obuwia przy obsłudze trzody chlewnej. 

q Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wy-
korzystywanego do obsługi świń.

q Czasowa aktualizacja spisu trzody z odpowiednim podziałem.

Obowiązkowych zasad bioasekuracji jest bardzo dużo, a co 
za tym idzie hodowca musi posiadać środki pieniężne na ich 
realizację. W okresie coraz szerzej rozprzestrzeniającego się 
wirusa ASF, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa ogłasza nabory wniosków na różnego rodzaju działania 
inwestycyjne lub rekompensacyjne zmierzające do minimali-
zowania strat w produkcji trzodziarskiej. Przykładem działań 
inwestycyjnych jest operacja typu „Inwestycje zapobiegające 
zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddzia-
łania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, któ-
rych celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i kata-
strof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

W ramach tego poddziałania pomoc przysługuje rolnikowi 
będącemu posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomo-
ści położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na któ-
rej prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planu-
je realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrze-
nianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:
n ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do reali-

zacji obsługi świń, 
n utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do de-

zynfekcji,
n zakup urządzeń do dezynfekcji,
n przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania 

świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych 
pomieszczeniach.
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Rolnikowi przyznaje się pomoc w formie refundacji do wy-
sokości 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku:
n utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej;
n wyposażenia gospodarstwa rolnego w urządzenie do de-

zynfekcji;
n wykonania inwestycji mającej na celu utrzymywanie świń 

w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych po-
mieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz nie ma-
jących bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, 
w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

W przypadku wykonania ogrodzenia chlewni wraz z tere-
nem koniecznym do realizacji obsługi świń, refundacji podle-
ga 80% kwoty stanowiącej sumę iloczynów standardowych sta-
wek jednostkowych i odpowiednio długości planowanego ogro-
dzenia, liczby bram i furtek. Warto na bieżąco śledzić informa-
cje przekazywane przez ARiMR, gdyż zakończony w czerw-
cu nabór, był już kolejnym w ramach tego poddziałania i być 
może w przyszłym roku będzie on wznowiony.

Dodatkowo w terminie do 31 grudnia 2020 roku, rolnicy, 
którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane wy-
stąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać 
do ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Jest to wsparcie na 
operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rol-
nej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarza-
nie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rol-
nej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzyst-

nych zjawisk klimatycznych i katastrof” finansowane z budże-
tu PROW 2014-2020.

Reasumując, przestrzeganie zasad bioasekruacji to jedyna 
skuteczna droga do ograniczenia rozprzestrzeniania się afry-
kańskiego pomoru świń. Spełnianie zalecanych wymogów da-
je szansę rolnikowi na wypłatę odszkodowania na wypadek 
wystąpienia wirusa ASF w gospodarstwie. Brak przestrzega-
nia bioasekuracji niesie za sobą konsekwencje ekonomiczne dla 
producentów trzody chlewnej i całego kraju. 

Źródła:
- Afrykański pomór świń (ASF), https://www.wetgiw.gov.pl/, dostęp 
30 październik 2020 r. 

- Mikos P.: Obowiązkowa bioasekuracja w całym kraju. Nowe zaka-
zy i nakazy dla hodowców świń w związku z ASF, www.tygodnik-
-rolniczy.pl, dostęp 30 październik 2020 r. 

- Stancelewska D.: 10 najważniejszych zasad bioasekuracji, www.ty-
godnik-rolniczy.pl, dostęp 30 październik 2020 r.

- Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, któ-
rych celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk ży-
wiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, www.
arimr.gov.pl, dostęp 30 październik 2020 r.

- Poddziałanie 5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rol-
nych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wy-
niku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i ka-
tastrof, www.arimr.gov.pl, dostęp 6 listopad 2020 r.

Niewątpliwie zaleta-
mi stosowania ściół-
ki torfowej jest:
n  osiąganie szyb-
szych przyrostów 
dzięki kwasowi ful-
wowemu który jest 
silnym antyoksydan-

tem (przeciwutleniaczem) oraz czynnikiem 
stymulującym produkcję kolagenu czyli 
białku nadającemu tkankom zwierzęcym 
odporność na rozciąganie (przy brojlerach 
kurzych okres tuczenia skraca się o 2-3 dni).
n pozytywnie wpływa na jakość łap,
n chłonie dwa razy więcej wilgoci w po-

równaniu z innymi ściółkami dla dro-
biu, (według firm prowadzących 
sprzedaż ściółek torfowych chłonie 
800% wilgotności) dzięki czemu wy-
korzystanie jest mniejsze niż w przy-
padku ścielenia słomą.

n stymuluje aktywność przewodu po-
karmowego,

n najlepiej spośród ściółek absorbuje za-
pach na fermie, 

n łatwe i szybsze rozprowadzenie przy 
ścieleniu, 

n nie wymaga obsługi w trakcie cyklu 
gdyż nie tworzy skorupy, 

n mieszanina obornika kurzego ze ściół-
ką torfową stanowi idealny nawóz or-
ganiczny.

Sucha masa 76,7%, pH 8,7, 4,08 N, 0,70 
P, 2,03 K, 0,87 Ca, 0,54 Mg obornik z tor-
fu jest bardziej wartościowy gdyż nie wy-
płukuje azotu z gleby, jest też doskona-
łym półproduktem dla pieczarkarni. Sta-
nowi również sposób zapobiegania „Pta-
siej grypie” której najczęstszą przyczy-
ną jest wystąpienia tej choroby jest ska-
żona słoma.

Ściółkę torfową wstawiamy co najmniej 
na trzy dni przed wstawieniem piskląt, 
baloty rozcinamy aby mogła się rozprę-
żyć oraz zacząć schnąć. Wilgotność tor-
fu to około 35%, następnie ściółkę rów-
nomiernie rozścielamy 5-8 litrów na 1 m2 

w obiekcie rozgrzanym do 35°C. Nie ma 
potrzeby dościelania podczas chowu.

Niewątpliwie powszechnie do ściele-
nia jest wykorzystywana słoma jako pro-
dukt uboczny z uprawy zbóż w gospo-
darstwie rolnym w pewnym sensie ma-
teriał ten jest „darmowy” koszt wyście-
lenia ściółką torfową 1000 m2 kurnika 
powinien wynieść do 700,00 zł. Oprócz 
zalet ściółki torfowej nie można jednak 
pominąć czynnika ekonomicznego. Przy 
obecnych kosztach produkcji oraz cen 
żywca drobiowego ma to największe 
znaczenie.

Coraz częściej rolnicy – hodowcy drobiu zaczynają stosować ściółki torfowe. Niestety w literaturze fachowej temat 
ten jest dość ubogo opisany.

Rafał Formański 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nowe Miasto Lubawskie

Zastosowanie ściółki torfowej w hodowli drobiu
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Agro-Produkt M. Zellma
Nowe Miasto Lubawskie

wyszczególnienie cena (zł/opak.) 
25kg

Pasza CJ 40,00
Pasza DJ 41,00
śruta sojowa (1 dt) 280,00
śruta rzepakowa 165,00

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 25 kg/53 zł
Konc.HGC Junior 25 kg/76 zł
Konc.HGC Super 25 kg/63zł
Premiks Starter 2,5% 25 kg/130zł
Premiks Grower/Tucznik 
2,5% 25 kg/107zł

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

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne

wyszczególnienie cena (zł/opak.)
25kg

Produkty SANO
Laktoma 43,00
Meggi 35 80,00
Mleko Milsan 148,00
Protamilk Complite 68,00
Protamino Forte 72,00
Protamino Matra 64,00
Protamino Piggi 74,00
Profisan 145,00

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

Power Starter 77,00
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 155,00
śruta sojowa 278,00

Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa

wyszczególnienie cena (zł/dt) 
Tucznik TV Super 260,00
Warchlak W 20% 290,00
Prosięta PDP 20% 305,00
Lochy karmiące LK 20% 250,00
Lochy prośne LP 7,5% 230,00

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych

Agro TOP 16 105,50 
Agro TOP 18 106,00 
Agro TOP 20 112,00 
Agro TOP 22 120,00 
Agro TOP 24 123,50
Agro Perfekt 18 117,00
Agro Perfekt 19 123,00
Agro Perfekt 20 125,00
Agro ProRobot 20 bez GMO 137,50
Agro Perfekt 21 127,00
Agro Perfekt 23 129,50
Agro Finezja 22 bez GMO 141,50
Agro Specjal Werwa bez GMO 272,00
Agro Extra Energia bez GMO 159,50
Agro Delicja bez GMO 191,00

koncentraty
Maximus 38 MH bez GMO 212,00
Maximus 38 MH z GMO 219,00

korektory 
Mikor 34 Energia bez GMO 170,00
Mikor 38 Active bez GMO 190,00
Mikor 40 S 190,00
Mikor 38 bez GMO 202,00
Mikor 35 Protect bez GMO 174,00
Mikor 40 Protect bez GMO 185,00

mieszanka dla cieląt
Agro Smakuś bez GMO 179,50
Agro Musli KPP bez GMO 189,50
Agro Starter bez GMO 157,00
Agro Kadet bez GMO 146,50
Agro MH bez GMO 119,00
Agro Top CJ bez GMO 138,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego
BullStar Progres bez GMO 188,00
BullStar Strong bez GMO 170,50
BullStar Treściwy bez GMO 115,00

dodatki paszowe
Lizawka solna M 9,15
Lizawka solna Lisal 8,50
Lizawka solna z selenem
(czerwona) 9,65

preparaty mlekozastępcze 
Agrorac 1 698,00
Agrolac Excellent 678,00
Agrolac Komfort Plus 530,00
Agrolac Len 478,000

premiksy 
VitAgro Repro Max 690,00
VitAgro SomiFix 530,00
Vit Agro Smart 545,00
VitAgro Elita 525,00
VitAgro TMR 355,00
Vit Agro Standard 375,00
VitAgro Zasuszenie 450,00
VitAgro Gladiator 325,00
Vit Agro CJ Max 345,00
VitAgro Silver Efekt 345,00
VitAgro Silver Somat 395,00 
VitAgro Karot 475,00 
RumBa Active 515,00
KillAcid 415,00 
Agro Cell 640,00 
Calcium Koncept 980,00 
VitAgro Przygotowanie 760,00
VitAgro Lakto Somat 450,00
VitAgro Rozród 520,00
Agro Fat 550,00
Agro Bufor Max S.C. 295,00
Agro Bufor 268,00
MYcoKill 610,00

mieszanki produkcyjne bez GMO
dla krów mlecznych

Agro TOP 16 bez GMO 105,50
Agro TOP 18 bez GMO 108,00
Agro TOP 20 bez GMO 114,00
Agro TOP 22 bez GMO 122,00
Agro TOP 24 bez GMO 125,50
Agro 18 bez GMO 119,00
Agro 19 bez GMO 125,00
Agro 20 bez GMO 127,00
Agro 21 bez GMO 129,00
Agro 23 bez GMO 131,50

mieszanki specjalistyczne
Agro Mix 26 bez GMO 140,00
Agro Mix 28 bez GMO 148,00

dodatki paszowe
kreda pastewna   48,00
kwaśny węglan sodu 157,00
tlenek magnezu 186,00
sól pastwena 640,0

śruty
śruta kukurydziana 103,50
śruta rzepakowa 113,50

CENY PASZ (10.11.2020 r.)
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.11.2020 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 1l 115,75
Galmet 20 SG 50 g 38,09
Cewino 500 S.C. 1l 207,58
Rosate Clean 360 S.C. 20 l 237,64
Saper 500 S.C. 1l 143,99
Metax 500 S.C. 5l 250,43
Mezotop 500 S.C. 1l 52,59

Atlantis 12
OD+Actiriob 500ml 77,28

Attribut 70 SG 120g 165,80
Agrosar 20l 244,00 10l 126,00
Chwastox Extra 1l 12,80
Chwastox nowy trio 
390 SL 1l 49,00 5l 78,00

Chwastox Turbo 340SL 1l 20,15 1l 30,00
Gold 450 EC 1l 47,45
Fernando Forte 300EC 1l 72,40
Glean 75 WG 100g 196,60
Granstar Ultra
SX 50 SG 20g 18,47 20g 26,00

Tayson 464 1l 33,85
Lentipur FLO 500SC 1l 28,45

Puma Uniwersal
069 EW 1l 133,30

Randap/FLEX 480 1l 43,00 5l 165,00
Roundap 360 SL Plus 1l 23,17 1l 31,50 1l 34,00
Mustang Forte 195 SE 1l 60,52
Titus 25 WG 100 g 286,70

FUNGICYDY
Spodnam 554 DC 1l 165 1l 165
Topsin M 500 S.C. 1l 85 1l 85
Proteus 110 OD 1l 135
X Met 100 SL 1l 156,02
Targa 10 EC 1l 125,00

INSEKTYCYDY
LOS Ovados 1l 252,42
Galup Premiun 360 SL 5l 65,28
Delemetros 100 S.C. 250 ml 47,12

ZAPRAWY i regulatory
Nuprid 600FS 0,25l 171,65
Mepik 300 SL 1l 71,67
Naturamin-W SP 1kg 155,29
Orius Extra 02WS 0,9kg 44,70 0,9 kg 56,00
Syrius 02WS 0,25l 0,3 kg 20,00 1l
Asahi SL 1 105,00
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.11.2020 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 11 155 1l 165,00

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

Axial Komplett pack 2l 320

Agrosar 360 SL 1l/5l 23/79

Chwastox Extra 300SL 5l 99 1l/5l/10l 20,50/88 1l/5l/10l 25/85/160

Chwastox Turbo 340 SL 5l 136 1l/5l/10l 38/145/260 1l/5l 34/144

Granstar Ultra SX 50 SG 240g 229 20g/240g 22/250

Maister POWER 42,5 OD 1l 154

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

Roundap Ultra 360 SL 20L 412

Titus 25 WG 100 g 327

Mustang 306SE 1l 116

Lancet Plus 125 WG 200g/1kg 0,20

Boxer 800 EC 1l 55,00

Puma Uniwersal 069 EW 5l 656 1l/5l 143/715 1l/5l 152/720

FUNGICYDY
Artea 330 EC  5l 727,00

Funaben Plus 02WS 0,3kg 22,00

INSEKTYCYDY
Apacz 50 WG  40g 176,00

Decis Mega 50 EW 1l 135,00

Mospilan 20SP 200g 100,50
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CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (10.11.2020 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 3,6 – 4,15 +VAT
WBC kl.E -5,00-5,30 zł+VAT

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

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-12,60

byki pow. 300 kg R-13,10

jałówki 5,7-6,2+VAT
byki (HF): 6,0-6,6+VAT

byki mięsne:6,5-7,0+VAT

ŻYWIEC KROWY śr. 10,2 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 10,20 brak skupu

CENY SKUPU MLEKA (10.11.2020 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 0,40  0,12  0,30 1,80 0,05-0,26  

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”
Oddział w Lubawie 0,11 0,10 0,1+0,05 1,57 0,1-0,22

premia 0,25 dla każd.prod.+0,05
za zbiornik 0,04 za GMO+0,02

za kontr. użytk.

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (10.11.2020 r.)

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

Biskupiec    100-150 0,70-0,80

Ełk 85 65 70 100-110 0,80-1,00

Giżycko    110-120 0,50-0,80

Olecko 80 60 60 100-150 0,70-1,00

Orneta 80  80 0,65

Pisz    100-160 0,7-1,00

Szczytno    110-120 1,10-1,20
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CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (10.11.2020 r.)
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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 zł/dt zł/dt
Mocznik 46% 150,00 145,00 130,00 133,00 130,00 138,00 136,00 137,00 125,00 138,00 149,50 149,00 127,40 129,70 120,33
Saletra amonowa 120,00 120,00 100,00 100,00 110,00 108,00 105,00 130,00 108,00 132,00 123,60 113,40 125,00 102,60 95,00 96,00 92,40
Saletra
wapniowo-magnezowa 92,00

Saletrosan 110,00 110,00 105,00 92,00 95,00 112,00 118,00 94,50 94,00
Saletrzak 105,00 110,00 90,00 87,00 88,00 90,00 97,00 122,00 102,60 118,00 88,60 94,00
Siarczan amonu 88,00 88,00 88,00 100,00 99,00 77,80
Superfosfat wzbog. 40% 
P2O5 gran. 140,00 160,00 160,00 162,00 165,00 162,00

Superfosfat poj. 20%
P2O5 gran. 85,00

Sól potasowa 155,00 135,00 150,00 145,00 152,00 154,50 152,00 137,20
Siarczan magnezu 98,00 96,00 120,00 110,00 115,00 132,00 115,00 192,00 144,00
RSM 88,00 115,00
Amofoska NPK 4:12:12 130,00 105,00 118,00
Amofoska NPK 4:12:20 130,00 134,00 139,00
Amofoska NPK 4:16:18 133,00 100,00
Polifoska 8:24:24 176,50
Lubofoska 4:12:12 146,00 105,00 128,00 100,50
Polifoska 5-17-32 154,00 162,00 162,00 158
NPK 8-19-29 140,00
NPK 8:15:30 151,00
NPK 8-20-30 150,00 152,00 154,50 163,10
Polifoska 7-20-30 163,50
NPK 7-20-30 155,00
Polifoska 6:20:30 169,00 161,00 162,00 159,50 165,00 159,00
Polifoska 7:18:28 155,00
Ultra 5 5:15:30 142,00
Ultra 8:20:30 156,00 161,00 150,00
Tarnogran 12-23 112,00 112,00 100,00
Suprofos 5-10-25 125,00
wapno granulowane 49,00 52,00 44,00 56,00 57,00 56,00 48,50
wapno tlenkowe
CaO+MgO75% 44,00

Wapno magnezowe 55,00 48,00 49,00 40,00 44,00 100,00 52,00 47,50
Canvil 27 90,00 100,00 60,00
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CENY USŁUG ROLNICZYCH 10.11.2020 r.

Usługa/firma (zł/godz) SKR Rybno SKR Rudzienice Agroperfekt Kisielice ROL-BART FU-H 
S.Bartkowski Lidzbark

Orka pług 4-skibowy 172,80 229,50 h 240,00

Orka 4 skiby pług obrotowy 292,50 h 330,00

Roztrząsanie obornika 388,80 184,50 h 90 za 1 przyczepę 13t

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

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

Siew kukurydzy 189,00 h 140,00 130 (ha)

Najem ciągnika 140,00 h

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

Siew zbóż 180,00 130 (ha)

Wysiew nawozów 162,00 h 50 (ha)

Rozwożenie wapna z załadunkiem 20zł/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 207,00

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) 432,00 +45,00

Koszenie kombajnem zbożowym 300 (ha)

Zbiór balotów turem 126,00 h

Odwóz kiszonki 4 t 166,50 h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 25 zł/szt

Zbiór zielonek 581,40-632,70 h 300,00

Owijanie balotów 8,10 zł za szt
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Krowy rasy Jersey w chowie ekologicznym
O krowach rasy Jersey mówi się, że są to krowy bardzo ekonomiczne mimo swojego małego gabarytu. Hodowcy bardzo 
chętnie zakładają hodowlę tej rasy i coraz częściej wykorzystują je w chowie ekologicznym. Chów ekologiczny łączy 
wysoki poziom dobrostanu zwierząt z najkorzystniejszymi praktykami dla środowiska z ochroną naturalnych zasobów. 
Dąży się do zachowania równowagi nawozowo-paszowej, a więc zbilansowania obiegu materii organicznej. Najwięcej 
gospodarstw ekologicznych znajduje się między innymi w naszym województwie warmińsko-mazurskim. 

inż. Gabriela Górska
Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno

Historia rasy

Bydło rasy Jersey po-
chodzi z wyspy le-
żącej na kanale La 
Manche – Jersey. 
Stąd też nazwa ra-
sy. Około 1700 roku 

bydło Jersey zostało wyodrębnione ja-
ko oddzielna rasa i izolowane przez pra-
wie 200 lat od czynników zewnętrznych, 
dzięki czemu zachowała się czystość rasy. 
W Polsce pojawiły się w 1960 roku. Ak-
tualnie na terenie całej Polski prowadzo-
ny jest program hodowlany rasy.

Charakterystyka rasy

Krowy osiągają wysokość w kłębie 120 
cm i 350 kg masy ciała, natomiast buhaje 
145 cm wysokości w kłębie i 600 kg ma-
sy ciała. Krowy charakteryzują się jasnym 
bułanym umaszczeniem z ciemniejszą 
pręgą na grzbiecie i jasną obwódką do-
okoła pyska, buhaje zazwyczaj przybie-
rają ciemniejszą barwę. Mają sarnią gło-
wę z dużymi oczami i szerokim czołem. 
Wymię tych krów ma dużą pojemność, 
jest prawidłowo zbudowane oraz wyso-
ko zawieszone. Charakteryzują się słabym 
kośćcem i umięśnieniem. Jest to wcześnie 
dojrzewająca rasa – pierwsze cielęta rodzą 
w wieku 25 miesięcy. Cielę po urodzeniu 
waży 25-30kg, co bardzo ułatwia poród.

 

Wydajność mleczna

Średnia wydajność mleczna tych krów 
w Polsce wynosi 4500 kg mleka, o zawar-
tości białka 14,1% i tłuszczu 5,6%. W po-
równaniu gabarytów tej rasy do wydajno-
ści są nazywane wybitnie mleczną rasą, są 
w stanie wyprodukować 17 razy więcej kg 
mleka niż wynosi ich masa ciała. Mleko 
ma dobre cechy przetwórcze, szczególnie 
w przemyśle serowarskim. Zawiera dużą 
ilość suchej masy, tłuszczu oraz obecność 
frakcji k-kazeiny. K-kazeina jest odpowie-
dzialna za ilość uzyskiwanego skrzepu. 

Zalet ciąg dalszy

Rasa cechuje się długą żywotnością, 
dzięki czemu zmniejszają się koszty re-
montu stada. Krowy Jersey mają dosko-
nałą odporność na zmienne warunki śro-
dowiskowe (co jest bardzo ważne w na-
szej strefie klimatycznej) oraz doskona-
łą odporność na choroby (trudne wycie-
lenia, przemieszczenia trawieńca czy za-
palenia gruczołu mlekowego występują 
bardzo rzadko). W porównaniu do rasy 
HF są o 50% bardziej odporne na proble-
my z wymionami. Mocne racice chronią 
je przed kulawiznami. 

Wady rasy

Jersey są krowami o przyjaznym tem-
peramencie, są ruchliwe i bardzo ciekaw-
skie czego nie można zaliczyć do wad, 
natomiast buhaje należą do jednych 
z agresywniejszych ras, co jest ogrom-
ną wadą. Krowy często cierpią z powo-
du gorączki mlecznej, która spowodowa-
na jest złym zbilansowaniem dawki ży-
wieniowej (zaburzenie poziomu wapnia). 
Jednak ustalenie dawki żywieniowej jest 
dużo prostsze niż u np. HF. 

Chów ekologiczny

Chów bydła mlecznego jest ściśle 
związany z wytwarzaniem pasz objęto-
ściowych, rasa Jersey nie potrzebuje wy-
sokiej jakości pasz. Spożywają niewielkie 
ilości pokarmu (przy pokryciu całego za-
potrzebowania), co wiąże się z zmniejsze-
niem nakładów pracy oraz nakładów fi-
nansowych. Krowy tej rasy wykorzystu-
ją bardzo dobrze całe pastwiska, dzięki 
czemu nie potrzebują dużych powierzch-
ni. Największą korzyścią jest doskonałe 
przekształcenie traw w wysoko warto-
ściowe mleko. Jest to bardzo niski koszt 
produkcji mleka. W chowie ekologicz-
nym należy pamiętać o odpowiednim 
systemie utrzymania zwierząt oraz tech-
nologii produkcji. Bydło rasy Jersey bar-

dzo szybko przystosowuje się do nowych 
a także zmiennych warunków środowi-
skowych oraz żywieniowych (przejście 
z żywienia zimowego na letni i odwrot-
nie). Jersey cechuje się długowiecznością 
i dobrą zdrowotnością dzięki czemu tem-
po brakowania jest bardzo niskie. Sar-
ni wygląd urozmaica krajobraz na Pol-
skich wsiach. 

Przy wyborze rasy do chowu ekolo-
gicznego powinniśmy wziąć pod uwagę 
wymagania konsumentów, które wciąż 
rosną. Ekologiczna produkcja mleka ma 
coraz większe znaczenie. Pozyskiwanie 
dużej ilości mleka o dobrym składzie jest 
trudniejsze w ekologicznej produkcji ale 
ogranicza bardzo wiele czynników za-
grażających konsumentom. 

Źródła:
- Alina Janocha, Grażyna Niedziałek „Pro-
wadzenie produkcji zwierzęcej”

- Notatki własne ze studiów inżynierskich- 
zootechnicznych
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1 listopada 2020 roku. Tegoroczny 
dzień Wszystkich Świętych był od-
mienny od wszystkich dotychczaso-
wych. Spacer w lesie, chwila zadumy 
przy zniszczonych mogiłach mazur-
skich i nasuwające się refleksje – skło-
niły do napisania o wyjątkowych gro-
bach oraz o budowlach sakralnych, któ-
re stały się wyjątkowymi poprzez swoją 
niezwykłość. Zatem, kilka ciekawostek 
o grobowcach i miejscach pochówków 
na Warmii i Mazurach.

Starych cmentarzy jest tak dużo, że obok jezior i lasów sta-
nowią one charakterystyczny krajobraz oraz świadectwo historii 
Warmii i Mazur. Opuszczone, zaniedbane, zarośnięte, niszczeją-
ce i zapomniane miejsca pochówku można spotkać wśród pól i la-
sów. Po mogiłach zostały jedynie obramienia betonowe, nagrob-
ki wykonane z kamienia lub murowane z cegieł. Czasem resztki 
metalowych ogrodzeń i krzyży. Historia przekazuje, że od połowy 
XIX wieku odstąpiono od pochówków przykościelnych w miejsce 
zakładania cmentarzy nieopodal miejsc zamieszkania. Miejsca 
te wyróżniano wzniesieniem, nasypem, rowem. Obok budynków, 
dworów i pałaców powstawały niewielkie cmentarze rodzinne, na 
których znajduje się dwa, trzy do kilku grobów. Im zamożniejszy 
człowiek był grzebany, tym okazalsze tworzono miejsca pochów-
ku. Niezwykłe nie przypominały tradycyjnych cmentarzy. Przy 
wielu pałacach i dworach dawnych Prus Wschodnich budowano 
kaplice grobowe dla rodzin szlacheckich. Takie budowle można 
jeszcze zobaczyć we wsiach Zakałcze, Drogosze, Doba, Rapa. 

O skrytym w lesie pod Baniami Mazurskimi grobowcu rodzin-
nym w kształcie piramidy już raz pisaliśmy w Bieżących Informa-
cjach. Budowla wzniesiona została na planie kwadratu o długo-
ści boku 10,4 m. W piramidzie spoczywają szczątki członków ro-
du von Fahrenheid, który miał w pobliżu swoją siedzibę. Złożono 
w niej ciała siedmiu członków rodu wraz z samym fundatorem, 
baronem Friedrichem von Fahrenheid, pasjonatem starożytnego 
Egiptu. Stąd taki typ kaplicy. Na stronie internetowej Nadleśnictwa 
Czerwony Dwór można przeczytać, że grobowiec nie miał szczę-
ścia. Ze względu na swój wyjątkowy kształt, zainteresowania wła-
ściciela i proces mumifikacji ciał, budził emocje i ciekawość. Rów-
nież poszukiwaczy skarbów. Spokój zmarłych wielokrotnie był za-
kłócany, grobowiec plądrowano w poszukiwaniu kosztowności. 
Dewastacja, mimo prób zabezpieczenia grobowca, postępowała 
– łącznie z wyburzaniem elementów konstrukcyjnych kaplicy. Pi-
ramida w Rapie okazała się wyzwaniem dla Nadleśnictwa Czer-
wony Dwór. Grobowiec rodziny von Fahrenheid, został uratowa-
ny. Dziś odwiedzają go wycieczkowicze i osoby zainteresowane. 

W tej samej gminie kilka 
kilometrów poza wsią Za-
kałcze Wielkie, na opusz-
czonym cmentarzu ewan-
gelickim, zachowała się ka-
plica grobowa Steinertów, 
wzniesiona w 1860 roku. 
Jest to grobowiec zbudo-
wany z kamieni – pierwot-

nie w całości otynkowany – w kształcie sześcianu i pokryty pła-
skim, dwustopniowym, również kamiennym dachem. W krypcie 
pod podłogą znajdowały się zmumifikowane zwłoki kobiety i męż-
czyzny pozbawione głów. 

Wśród wielu kaplic gro-
bowych na Mazurach wyróż-
nia się ta w Drogoszach nie-
daleko Kętrzyna, przy XVIII 
wiecznym barokowym Pałacu 
rodziny Döenhoff. W jej cen-
trum znajdują się dwa sym-
boliczne nagrobki – sarkofagi 
z naturalnej wielkości posta-
ciami Stanisława i Angeliki, 
ostatnich z rodu Döenhoffów. 

Kolejnym niezwykłym miejscem pochówku jest kaplica rodowa 
hrabiego von Schenk zu Tautenberg w miejscowości Doba w Gmi-
nie Giżycko. Tutaj zachowały się jedynie dwie ściany – przednia 
i tylna. Na drzwiach budowli możemy zobaczyć pozostałości po 
płaskorzeźbach: trupiej czaszce i śmierci. Położona na wzgórzu, 
wśród drzew, wygląda niezwykle posępnie i tajemniczo. Do tej po-
ry nie jest pewne, kto wokół niej został pochowany. Niewiele też 
wiadomo o samej budowli. Niektóre legendy wspominają o skar-
bie rodowym ukrytym pod kapliczką.

Około kilometra od leśniczówki Nadleśnictwa Strzałowo w Gmi-
nie Piecki, znajduje się grób Mety Wiechert, żony pisarza Ernsta 
Wiecherta. Ernst Wiechert urodził się w 1887 roku w Piersławku 
koło Mrągowa, zmarł w 1950 w Szwajcarii. W latach 1945-1947 
wyszła drukiem jego książka „Dzieci Jerominów”, będąca sagą 
rodu mazurskiego z nieistniejącej już wsi Sowiróg leżącej nad je-
ziorem Nidzkim.

Wśród wzgórz Dylewskich, nieopodal wsi Zajączki, nad mogi-
łami starego cmentarza ewangelicko-augsburskiego góruje kapli-
ca grobowa rodziny Kramerów, do której należał majątek Zającz-
ki, z niemieckim mottem, które w języku polskim brzmiałoby „bło-
gosławieni zmarli, którzy odeszli w Bogu”.

A na koniec o grobie najsław-
niejszego rodaka we Fromborku. 
W Katedrze znajduje się kryp-
ta słynnego polskiego astrono-
ma Mikołaja Kopernika. Do cza-
su znalezienia miejsca pierwot-
nego pochówku i identyfikacji 
szczątków, nie było wiadomo, 
gdzie astronom został pocho-
wany. Jego zwłoki przez kilka-
set lat spoczywały w bezimien-
nym grobie. Dopiero w 2005 ro-
ku pod posadzką, gdzie chowa-
no kanoników, został odnalezio-
ny jego grób. Po badaniach po-
twierdzających autentyczność 
szczątków astronoma w 2010 roku, został on ponownie uroczy-
ście pochowany, w odrębnej krypcie na terenie fromborskiej archi-
katedry. Miejsce pochówku jest wyjątkowe i niezwykłe. Kosmicz-
ny nagrobek z czarnego kamienia mierzy aż 3 metry, a w formie 
wyraża Układ Słoneczny i nawiązuje do odkryć astronomicznych. 
Z myślą o turystach księża zdecydowali się zastąpić szkłem jed-
ną z płyt posadzki, by można było zobaczyć spoczywającą tam, 
dodatkowo podświetloną, trumnę.

W szczególnym czasie listopadowych świąt warto poszukać in-
formacji i odwiedzić pobliskie groby i miejsca pochówku lub zapla-
nować do odwiedzenia w lepszych czasach.

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

Fot. autor

Fot. www.mojemazury.pl

Fot. mojemazury24.eu

Fot. www.frombork.edu.pl
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W wielu regionach świata, jak również w Europie obawy związane z deficytem i niedoborem wody rosną, wynika to 
m.in. ze zwiększającego się ryzyka występowania susz, czyli zmienności klimatu, nadmiernej eksploatacji wód, jak 
również zanieczyszczenia wody. Około 80% wód słodkich zużywanych w Europie do celów konsumpcyjnych pocho-
dzi z cieków wodnych i zasobów podziemnych.

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

Sposoby magazynowania wody deszczowej 
na terenach wiejskich

W dzisiejszych cza-
sach ceny wody pit-
nej rosną z każdym 
dniem. W niektórych 
częściach Polski ce-
na za metr sześcien-
ny wody uzdatnionej 
przekracza nawet 10 

złotych i nadal rośnie. Dlatego też ra-
cjonalnym rozwiązaniem staje się ma-
gazynowanie wody deszczowej, tak by 
móc ją wykorzystać ponownie. Taka po-
lityka pozwala na zaoszczędzenie nawet 
do 50% wody wodociągowej. Wiele osób 
obecnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że 
w rzeczywistości tylko część uzdatnio-
nej wody wysokiej jakości jest niezbęd-
na w naszych gospodarstwach domo-
wych. Potrzebujemy jej m.in. do spoży-
wania oraz czynności higienicznych, na-
tomiast w pozostałych przypadkach, do 
innych celów możemy wykorzystywać 
wodę deszczową. Woda deszczowa ma 
specyficzne właściwości, charakteryzu-
je się m.in. dużą miękkością i kwasowo-
ścią, dlatego można ją stosować do wszel-
kich prac porządkowych, takich jak pra-
nie, mycie maszyn, samochodów, czy też 
podstawowego zastosowania wody, któ-
rym jest pojenie zwierząt czy podlewanie 
roślin. W okresach letnich zużycie wody 
do nawadniania przydomowych ogro-
dów powoduje znaczne spadki ciśnienia 
wody w sieci wodociągowej, co wpływa 
na zmniejszenie jej ilości do celów kon-
sumpcyjnych i higienicznych. Magazyno-
wanie wody deszczowej w okresach opa-
dów daje więc możliwość częściowego 
uniezależnienia się od braku wody lub jej 
niskiego ciśnienia w sieci wodociągowej. 

Rodzaje zbiorników do gromadzenia 
i wykorzystania wody deszczowej

Obecnie na rynku oferowana jest sze-
roka gama zbiorników do gromadze-
nia deszczówki. Występują one w wie-
lu kształtach (w tym cylindrycznych, 

w kształcie głazów, czy beczek), wiel-
kościach oraz kolorach. Zbiorniki te są 
wykonywane z różnych rodzajów ma-
teriałów. Zarówno zbiorniki, jak i syste-
my magazynowania wody deszczowej 
można podzielić ze względu na lokaliza-
cję, dzieląc je na powierzchniowe i pod-
powierzchniowe. Zbiorniki powierzch-
niowe mogą być instalowane zarów-
no na zewnątrz budynków, jak i w ich 
wnętrzach np. w piwnicach. Natomiast 
w przypadku zbiorników podziemnych 
należy uprzednio zaplanować odpowied-
nie miejsce ich osadzenia.

Zbiorniki powierzchniowe

Zbiorniki te wykonywane są często 
z tworzyw sztucznych, są odporne na ko-
rozję, jak również lekkie toteż możemy je 
montować we własnym zakresie. Charak-
teryzują się pojemnościami w zakresie od 
150 do 200 litrów, na rynku można znaleźć 
również zbiorniki o pojemności od 800 do 
1000 litrów. Woda magazynowana w ta-
kich zbiornikach może być stosowana do 
różnych celów, częstym przeznaczeniem 
jest wykorzystanie jej w ogrodnictwie tj. 
do podlewania roślin i prac w ogrodzie. 
Istnieje możliwość łączenia naziemnych 
zbiorników w celu uzyskania większych 
pojemności magazynowych. W zależności 
od potrzeb, poprzez zastosowanie odpo-
wiednich systemów (instalacji rurowych), 

można połączyć je zarówno ze zbiorni-
kami powierzchniowymi, jak i podziem-
nymi. W warunkach klimatycznych na-
szego kraju eksploatacja tak zmagazyno-
wanej wody deszczowej ogranicza się do 

okresu od wiosny do jesie-
ni, aczkolwiek w ostatnich 
latach mamy cieplejsze zi-
my, co umożliwia na korzy-
stanie ze zmagazynowanej 
wody deszczowej przez ca-
ły rok. Innym przykładem 
może być zbiornik naziemny 
zlokalizowany wewnątrz po-
mieszczenia bądź w ogrze-
wanej piwnicy, takie rozwią-
zanie pozwala na gromadze-
nie wody deszczowej przez 
cały rok. Do zbiorników po-
wierzchniowych wodę desz-
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czową doprowadza się przy użyciu zbie-
raczy i filtrów instalowanych bezpośred-
nio do rynien. W zbiornikach naziemnych 
zmagazynowana woda spływa grawita-
cyjnie poprzez wbudowany kranik spu-
stowy, dlatego też nie wymagają one in-
stalacji pompy zanurzeniowej.

Zbiorniki podpowierzchniowe

Zbiorniki te wykonywane są z wielu 
rodzajów materiałów m.in. z tworzyw 
sztucznych, żelbetu, czy stali. Materiał, 
z jakiego są wykonane, decyduje m.in. 
o sposobie montażu, jak również o stop-

niu podatności na korozję. Przykładowo 
zbiorniki żelbetonowe, wymagają specja-
listycznego sprzętu do transportu oraz 
montażu. Zbiorniki podziemne charakte-
ryzują się pojemnościami, począwszy od 
1500 do 2000 litrów, a także od 8000 do 
10000 litrów. Podobnie jak zbiorniki po-
wierzchniowe mogą być łączone w tzw. 
zespoły zbiorników lub też podłączane 
do studni chłonnych. Woda gromadzo-
na w zbiornikach podziemnych jest wy-
korzystywana do różnych celów m.in. 
do podlewania i podsiąkowego nawad-
niania roślin czy też prac porządkowych. 
W zbiornikach tych do poboru wody sto-
suje się pompy zanurzeniowe. W przeci-
wieństwie do zbiorników naziemnych 
zbiorniki podziemne muszą wykazywać 
się odpowiednią wytrzymałością mate-
riału, co uwarunkowane jest od obciąże-
nia ruchem pieszym czy też kołowym. 

Zgodnie z powszechnymi przekona-
niami, gromadzona w zbiornikach desz-
czówka może z czasem zagniwać z tego 
też względu, staje się niezdatna do dal-
szego wykorzystania. Nie dotyczy to na-
tomiast wody deszczowej magazynowa-
nej w zbiornikach podpowierzchniowych.

Jakość wody deszczowej zbieranej 
w zbiornikach podziemnych uwarunko-
wana jest m.in. od:
n głębokości osadzenia zbiornika; 
n zastosowanych filtrów, które oczysz-

czają wodę spływającą z dachu;
n rodzaju pokrycia dachowego;
n rodzaju materiału, z jakiego wykona-

ny jest zbiornik.

Odpowiedni dobór i montaż po-
szczególnych części systemu gromadze-
nia wody deszczowej stanowi kluczo-
wy element poprawnego i bezawaryjne-
go działania całej instalacji. Obecnie na 
rynku istnieją profesjonalne firmy, które 
oferują wiele produktów oraz rozwiązań 
umożliwiających wykonanie wysokiej ja-
kości systemów. Prawidłowo zainstalo-
wany system gromadzenia wody desz-
czowej może służyć bezawaryjnie przez 
wiele lat i dawać wiele satysfakcji jego 
użytkownikom.

Źródła:
- zdjęcia autora artykułu
- https://mpi.com.pl
- https://muratordom.pl
- https://www.eea.europa.eu/pl

NOWOŚCI WYDAWNICZE

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

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z ZIOŁAMI

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

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

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2020 r.

Surowce zielarskie możemy pozyskać tak samo z upraw jak z siedlisk 
roślin dziko rosnących. Rośliny lecznicze możemy spotkać w rozmaitych 
zbiorowiskach, a ich skład będzie mieć ścisły związek z klimatem, gle-
bą jak również z gospodarką jaką prowadzi tam człowiek. Zioła możemy 
spotkać zarówno pośród roślin przydomowych występujących w naszych 
ogrodach jak i chwastów na polach uprawnych. Licznie występują na łą-
kach, torfowiskach, lasach, zielonych nieużytkach czy przydrożach. Do ro-
ślin leczniczych należą również drzewa i krzewy. Wśród nich najbardziej 
popularne to lipa, głóg, jarząb pospolity, róża pomarszczona, czarny bez, 
malina, czarna porzeczka oraz wiele innych.

Na początku uprawiano przede wszystkim rośliny pochodzące z terenów 
śródziemnomorskich. Do najbardziej popularnych należały tu tymianek 
oraz szałwia. Później do uprawy włączono rośliny, które powszechnie spo-
tykano w stanie dzikim, a których zasoby naturalne były niewystarczające 
w związku ze stale wzrastającym na nie zapotrzebowaniem konsumentów.

Racjonalna uprawa wpływa pozytywnie na jakość ziół. Dzieje się to np. 
poprzez wprowadzenie do uprawy ich wysokowartościowych odmian, zbio-
ru bardziej jednolitego surowca oraz ograniczeniu importu ziół nie wystę-
pujących w Polsce w stanie naturalnym.

Nazwa surowca zielarskiego to połączenie na-
zwy części rośliny oraz jej nazwy botanicznej np. 
ziele mięty, kwiat róży, korzeń mniszka. W handlu 
zielarskim możemy spotkać się z podziałem na gru-
py: kłącza i korzenie; liście, kora, owoce, nasiona, 
ziela i kwiaty. Pozostałe surowce łączy się w gru-
pę i nazywa „różne”. Możemy zaliczyć do niej np.: 
szyszki chmielu, strąki fasoli czy pączki topoli.
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Działania doraźne, 
w postaci środków 
owadobójczych, ge-
nerują bowiem spo-
re koszty i nie za-
wsze są skuteczne. 
Duża część stosowa-
nych insektycydów 

traci swoje działanie w wyższych tem-
peraturach, stąd też zwalczanie dużej po-
pulacji much w okresie letnim jest bar-
dzo trudnym działaniem. Wcześniej nim 
przejdziemy do profilaktyki, warto wspo-
mnieć, dlaczego muchy na naszych fer-
mach są tak szkodliwe.

Muchy jako niebezpieczny przeciwnik

Na fermach trzody chlewnej najczę-
ściej występującymi owadami są owady 
z rodzin Muscidae, Calliphoridae oraz Sar-
cophagideae, wśród których króluje mu-
cha domowa (Musca domestico). Insekty 
te charakteryzują się niewyobrażalną 
plennością, która wzrasta proporcjonal-
nie do temperatury otoczenia. Stąd też 
w krótkim czasie niewielka populacja 
much może przerodzić się w prawdzi-
wą inwazję. Mucha domowa żyje oko-
ło 4 tygodni. W tym czasie jest w sta-
nie złożyć do 1000 jaj w oborniku bądź 
w gnojowicy świń. Jeżeli temperatu-
ra w pomieszczeniach kształtuje się na 
poziomie 20°C, wówczas zaledwie po 
8-15 godzinach z wcześniej złożonych 
jaj wylęga się czerw. Larwy te następ-
nie linieją trzykrotnie, po czym prze-
poczwarzają się w tzw. bobówki, z któ-
rych po 5 dniach wydostają się osobni-
ki dorosłe. Te z kolei po dobie zdolne są 
do dalszego namnażania. Tak więc czas 
rozwoju jednego pokolenia much może 
wynosić zaledwie kilkanaście dni. Hod-
ge obliczył, że zakładając, iż wszystkie 
potomne muchy przeżyją, od jednej pa-
ry (od kwietnia do sierpnia) uzyskamy 
191.010.000.000.000.000.000 much, które 
są w stanie pokryć kulę ziemską war-
stwą, aż 14 metrów przylegających do 
siebie owadów. Tak więc pozornie nie-
groźny owad, jakim jest mucha, w rze-

czywistości stwarza na fermach wiele 
problemów, a efekty działalności popu-
lacji much mogą nas sporo kosztować. 
Groźnymi skutkami obecności bytowa-
nia owadów na fermie jest to, że mogą 
być one wektorami wielu chorób, spo-
śród których warto wymienić takie jed-
nostki, jak salmonelloza, koli-bakterioza 
czy dyzenteria świń. Szczególnie duże 
znaczenie ma to na terenach o dużym 
zagęszczeniu podmiotów zajmujących 
się produkcją świń. Za pośrednictwem 
tych insektów, choroby mogą bowiem 
przenikać z zakażonych obiektów do 
ferm wolnych od danej jednostki cho-
robowej. Muchy potrafią bowiem sku-
tecznie niepokoić zwierzęta, jak i oso-
by pracujące na fermie. Warto tutaj nad-
mienić, że jednym z głównych pokar-
mów much jest złuszczający się naskó-
rek zwierząt. Z tego powodu obsiada-
ją one powierzchnię skóry zwierząt co 
wpływa na ich rozdrażnienie, nadmier-
ną ruchliwość utrzymywanych przez 
nas świń.

Takie zachowanie zwierząt prowadzi 
do gorszego wykorzystania paszy, spo-
wolnionego tempa przyrostów, a także 
zwiększenia ryzyka przypadków agre-
sji pomiędzy zwierzętami. Bardzo nie-
bezpiecznym zjawiskiem jest tzw. mu-
szyca, czyli rozwój larw owadów we-
wnątrz tkanek zwierząt. Owady te nie 
są w stanie zniszczyć bariery, jaką sta-
nowi skóra świń, jednak do obejścia tej 
zapory wykorzystują różnego rodza-
ju rany, zadrapania i inne uszkodzenia 
skóry, aby złożyć tam jaja. Prowadzi to 
do powstania trudno gojących się ran. 
Warto tutaj napisać, że owady te stano-
wią duże utrudnienie dla ludzi pracu-
jących w chlewniach, jak i okolicznych 
mieszkańców, a duża liczebność tych 
owadów rozprzestrzenia się na sąsiadu-
jące domostwa. Trzeba mieć na uwadze 
fakt, że muchy mogą przenosić groź-
ne dla ludzi choroby, takie jak gruźlica 
czy dur brzuszny i dlatego konieczno-
ścią jest ograniczenie ich populacji aby 
zwiększyć komfort bytowania wśród 
zwierząt oraz ludzi.

Ochrona biologiczna przed muchami

Pisząc o ochronie chlewni przed mu-
chami, trzeba poruszyć temat biologicz-
nych metod zwalczania owadów. Jest 
to rozwiązanie praktyczne, prowadzące 
w niektórych przypadkach do całkowi-
tego wykluczenia konieczności stosowa-
nia innych metod. Metoda biologiczna 
polega na zasiedleniu obiektu popula-
cją drapieżnych owadów, których pokar-
mem są larwy much. Biologiczne zwal-
czanie much stosować można zarów-
no w obiektach ściołowych, jak i bez-
ściółkowych, przy czym w poszczegól-
nych systemach chowu wykorzystuje 
się różne gatunki drapieżnych owadów. 
W chowie na rusztach obiekt zasiedla 
się populacją drapieżnych błonkówek 
bytujących na kożuchu gnojowicy, tam, 
gdzie odbywa się rozwój larw much. 
W obiektach bezściołowych wykorzy-
stuje się natomiast drapieżne owady by-
tujące w warstwie obornika. Po kilku-
krotnym zasiedleniu obiektu populacja 
drapieżnych owadów powinna być na 
tyle silna, aby dalsze zasiedlanie nie by-
ło konieczne. W praktyce jednak wraz 
z usunięciem odchodów usuwa się tak-
że większą część pożytecznych owadów, 
stąd też wskazane jest cykliczne zasie-
dlanie obiektów. Z tego samego powodu 
biologiczne zwalczanie tych insektów 
najlepiej sprawdza się w obiektach bez-
ściołowych, ze zbiornikami o dużej po-
jemności (a co za tym idzie – niskiej czę-
stotliwości ich opróżniania) oraz chlew-

Muchy na co dzień utrudniają życie każdemu producentowi zwierząt. Insektycydy to najprostszy a zarazem kosztowny 
sposób na ich zwalczanie, jednak taniej i bezpieczniej jest zapobiegać rozwojowi populacji much na fermie. To, czy 
w naszej fermie muchy będą problemem, czy też nie, pracujemy bowiem przez cały rok, a późna zima i wczesna wiosna 
to czas, kiedy można podjąć działania ograniczające populację much w przyszłości.

Grzegorz Jędrzejek 
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Działdowo

Eliminacja much bez insektycydów
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niach produkujących w systemie chowu 
na głębokiej ściółce. Podstawową zaletą 
tej metody kontroli populacji much jest 
jej wysoka skuteczność, a także brak ne-
gatywnego oddziaływania na środowi-
sko. Zastosowanie pożytecznych owa-
dów będzie skuteczne wtedy, gdy in-
trodukcja będzie wykonywana wcze-
sną wiosną, wtedy gdy populacja szko-
dliwych owadów nie jest mocno rozwi-
nięta. Kolejną zaletą tej metody jest rów-
nież niski koszt; przykładowo zabezpie-
czenie 100 m2 powierzchni, niezależnie 
od systemu chowu, to wydatek rzędu 
60-85 zł. Biologiczne zwalczanie much 
warto stosować nie tylko w samych bu-
dynkach. Rezerwuarem owadów są tak-
że zewnętrzne zbiorniki na gnojowi-
ce czy pryzmy obornika. Warto zatem 
również w tych miejscach zastosować 
preparaty biologiczne. Pozwoli to ogra-
niczyć wnikanie owadów do obiektów, 
jak i okolicznych domostw. Używając 
biologicznej metody zwalczania much 
trzeba pamiętać, by nie łączyć tej meto-
dy ze zwalczaniem chemicznym: zasto-
sowanie insektycydów może doprowa-
dzić do szybkiego wyginięcia populacji 
pożytecznych owadów a nasze starania 
zostaną zmarnowane.

Wskazówki jak ograniczyć populację 
much bez użycia insektycydów:

q Zabezpieczyć okna, wloty powietrza, 
kominy wyciągowe i inne otwory spe-
cjalną siatką

q Pryzmę obornika lub zbiornik na gno-
jowicę zabezpieczyć za pomocą prepa-
ratu biologicznego

q Wyeliminować potencjalne siedliska 
rozwoju owadów w otoczeniu: śmiet-
niki, kałuże, zastoiny wody itd.

q Profilaktycznie stosować preparaty 
biologiczne, lepy lub lampy owado-
bójcze 

Ochrona fizyczna przed muchami

Skutecznymi narzędziami do zwal-
czania much są również lampy owa-
dobójcze czy lepy. Analogicznie jak 
w przypadku metod biologicznych, sto-
sowanie wspomnianych metod skutecz-
ne będzie tylko wtedy, gdy rozpocznie-
my je w momencie wczesnej fazy wystę-
powania owadów w obiekcie. W związ-
ku z powyższym, lampy owadobójcze, 
jak i lepy najlepiej użytkować przez cały 
rok, pozwoli to bowiem na ograniczenie 
występowania problemu much w okre-

sie letnim. Lepy występują w różnych 
postaciach i wielkościach. Tym, co łą-
czy ten asortyment jest niska cena. Po-
glądowo: lep w formie rozwijanej ta-
śmy o długości około 9 m i szerokości 
30 cm to wydatek rzędu 45 zł. Wspo-
mniane pułapki na owady charakteryzu-
ją się dość wysoką skutecznością, nieste-
ty także posiadają swoje wady tj. tenden-
cja kleju do wysychania pod wpływem 
występujących niekiedy w obiekcie prze-
ciągów czy wysokich temperatur a tak-
że krótszy czas działania w chlewniach 
o dużym zapyleniu powietrza. Można 
zauważyć, że lepy coraz chętniej sto-
sowane są przez producentów trzody. 
Również podobny wzrost można zaob-
serwować w stosunku do różnego typu 
lamp owadobójczych. Na ogół w prak-
tyce spotyka się zazwyczaj dwa rodza-
je lamp – rażące i lepowe. Lampy lepo-
we są rozwiniętą wersją tradycyjnych le-
pów: składają się bowiem z taśmy po-
krytej klejem, obok której umieszczo-
ne są specjalne świetlówki, których za-
daniem jest wabienie owadów. W lam-
pach rażących świetlówki zastąpione są 
przez drucianą siatkę, po której prze-
pływa prąd pod wysokim napięciem. 
W kontakcie z siatką muchy zostają ra-
żone prądem. Do zalet lamp owadobój-
czych należy zaliczyć wysoką skutecz-
ność działania. W połączeniu z lepami 
mogą ograniczyć nawet dość silnie roz-
winiętą populację owadów. Minusem 
tego typu rozwiązań jest stosunkowo 
duży koszt: dobrej jakości lampa owa-
dobójcza to wydatek rzędu 500-1000 zł, 
a do tego należy doliczyć koszt związa-
ny z systematyczną wymianą świetló-
wek gdyż po pewnym czasie tracą one 
zdolność zwabiania owadów. W więk-
szości przypadków zastosowanie opisa-
nej wyżej ochrony biologicznej lub me-
tod fizycznych powinno ograniczyć po-
pulację szkodliwych owadów do akcep-
towalnego poziomu. Niezbędna jest przy 
tym dbałość o higienę i czystość otocze-
nia. Należy wyeliminować lub zabezpie-
czyć wszelkie możliwe siedliska much, 
takie jak śmietniki, resztki paszy itp. 
Wnętrze obiektu dobrze jest zabezpie-
czyć przed wnikaniem owadów (a przy 
okazji także ptaków i gryzoni) poprzez 
montaż siatek w oknach, wlotach po-
wietrza, kominach wyciągowych i in-
nych otworach. Do pewnego stopnia po-
pulację much pozwala ograniczyć także 
zastosowanie preparatów do suchej de-
zynfekcji czy efektywnych mikroorgani-
zmów. Te pierwsze wykazują działanie 

toksyczne względem larw much, nato-
miast dodając do gnojowicy „efektyw-
ne mikroorganizmy” powodują ograni-
czenie produkcji amoniaku, który dzia-
ła wabiąco na muchy. 

Insektycydy
– ich stosowanie to ostateczność

Zamierzeniem wyżej omówionych 
zabiegów jest ograniczenie populacji 
owadów, które pozwala na wyklucze-
nie zastosowania insektycydów. Ogól-
nie rzecz biorąc w praktyce zdarza się 
często, że to właśnie preparaty biobójcze 
wykorzystywane są do walki z owada-
mi. Lepiej jest zapobiegać inwazji much, 
niż zwalczać ją przy udziale prepara-
tów chemicznych. Jednak gdy nadejdzie 
już taka konieczność, należy pamiętać 
o kilku zasadach: po pierwsze – musi-
my znać rodzaj stosowanego prepara-
tu, gdyż w obiegu funkcjonują zarówno 
larwicydy (preparaty niszczące larwalne 
formy owadów), jak i adultycydy (pre-
paraty skierowane przeciwko postaciom 
dorosłym). Użycie insektycydów będzie 
skuteczne tylko wtedy, gdy obie grupy 
preparatów stosowane będą równolegle, 
w przeciwnym razie dojdzie do znisz-
czenia jedynie części owadów. Z ocala-
łych larw w krótkim odstępie czasu roz-
winą się dorosłe osobniki, a samo znisz-
czenie larw będzie skutkowało tym, że 
dorosłe osobniki wkrótce złożą nowe ja-
ja, z których rozwiną się kolejne osob-
niki. Po drugie należy dokładnie spraw-
dzić, czy dany preparat można stoso-
wać w obecności zwierząt, czy wyłącz-
nie po zakończeniu cyklu produkcyjne-
go (opryski stosować można na wyso-
kości uniemożliwiającej zwierzętom zli-
zywanie insektycydu). Również trzeba 
zabezpieczyć koryta i poidła przed za-
nieczyszczeniem preparatem owadobój-
czym, tak by wyeliminować ryzyko za-
trucia. Ważną zasadą jest to że, zasto-
sowanie insektycydów musimy trakto-
wać wyłącznie jako ostateczność. Du-
żo tańszym, zdrowszym i bezpieczniej-
szym rozwiązaniem (jak opisano powy-
żej) jest zabezpieczenie obiektu przed 
rozwojem populacji owadów oraz ich 
wniknięciem z zewnątrz a wdrożenie 
przedstawionych w powyższym tekście 
zaleceń z pewnością się opłaci i przynie-
sie same korzyści. 

Źródła:
- www.farmer.pl
- www.portalhodowcy.pl
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Wykorzystano fun-
dusze unijne z RPO 
,,Warmia i Mazury 
2007-2013”. Całkowi-
ty koszt projektu wy-
niósł 2,9 mln zł z cze-
go 80 proc. stanowi-
ły środki UE a pozo-

stałe 20 proc. wkładu własnego sfinanso-
wał powiat olsztyński.

W Jezioranach system grzewczy w Do-
mu Pomocy Społecznej wymagał całko-
witej przebudowy. Stara instalacja kotłów, 
stwarzała ogromne straty ciepła. Przesta-
rzała kotłownia, która była wyposażona 
w kotły opalane węglem z ręcznym po-
dawaniem paliwa, nie posiadała też urzą-
dzeń do oczyszczania spalin i bardzo za-
nieczyszczała środowisko.

Kotłownia na zrębki drewna

Dzięki tej inwestycji powstała nowo-
czesna kotłownia na biomasę (zrębki 
drewna) o mocy 500 kW. Przykładowo 
podczas spalania zrębków drewna do at-
mosfery wydziela się tylko tyle dwutlen-
ku węgla, ile roślina pobrała z otoczenia 
podczas swojego wzrostu. Korzystniejszy 
wpływ dla środowiska ma spalanie bio-
masy niż spalanie węgla, ponieważ za-

wartość szkodliwych pierwiastków głów-
nie siarki jest przy tym niższa. Kotłow-
nia stanowi źródło ciepła do ogrzewania 
i produkcji ciepłej wody dla wszystkich 
budynków DPS w Jezioranach.

Wybudowano i zainstalowano w niej 
system kolektorów słonecznych o po-
wierzchni ponad 200 metrów kwadrato-
wych mocy około 200 kW. System solarny, 
który działa na zasadzie pobierania ener-
gii z promieniowania bezpośredniego, roz-
proszonego wyeliminuje emisję dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Kolektory słonecz-
ne pracują w celu podgrzania wody i za-
spokajają przy tym zapotrzebowanie na 
poziomie 57,2%. Bardzo ważną zaletą sto-
sowania kolektorów słonecznych jest ogra-
niczanie kosztów związanych z podgrze-
waniem wody użytkowej, co przekłada 
się na dużą oszczędność energii cieplnej. 

W ramach inwestycji zakupiony zo-
stał też rębak do rozdrabniania biomasy 
oraz wybudowano magazyn paliwa z au-
tomatycznym podajnikiem biomasy. Wy-
konano też całkowitą wymianę przyłączy 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody do 
budynków DPS.

Innowacyjna i proekologiczna

Termomodernizacja budynku kotłow-
ni, wymiana sieci i instalacji spowodo-
wała znaczną redukcję strat ciepła. Bez-
pośrednią zaletą ekologicznej inwestycji 
jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery. Zastosowanie jako głów-
nego źródła energii biomasy powoduje, 
że ilość emitowanego dwutlenku węgla 
przyjmuje wartość zerową.

Inwestycja przyniesie zatem korzy-
ści zarówno ekonomiczne, jak i środo-
wiskowe. 

Źródło:
- broszury informacyjne

W Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach działa nowoczesna ,ekologiczna kotłownia na biomasę (zrębki drewna) 
a przed budynkiem DPS powstał park kolektorów słonecznych. Jest to duża i zarazem pierwsza taka inwestycja 
powiatu olsztyńskiego.

mgr inż. Marzena Najmowicz 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Nowoczesna kotłownia na biomasę
w Jezioranach
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Chleb pszczeli
– pierzga

Z pyłku z dodat-
kiem miodu pszczo-
ły produkują pierz-
gę, która jest rezul-
tatem złożonego pro-

cesu fermentacyjnego. Pierzga to nieza-
stąpiony białkowo-witaminowy pokarm 
dla pszczoły. W jej skład wchodzą bo-
wiem nie tylko białka, węglowodany, 
tłuszcze, ale także prawie wszystkie ma-
kroelementy i mikroelementy oraz wie-
le innych cennych komponentów biolo-
gicznych.

Pszczoły i pyłek

Oczywiście pszczoły nie zbierają pył-
ku dla nas, tylko dla siebie. Ale my potra-
fimy im ten pyłek odbierać a także zmu-
szać, aby go zbierały dużo więcej niż nor-
malnie, bo i na nasze potrzeby.

Przypatrzmy się najpierw, jak pszczoła 
zbiera pyłek. Przede wszystkim jest cała 
owłosiona, więc pyłek osiada na jej ciele 
przy każdym zetknięciu z kwiatem. Ale 
to nie wszystko. Pszczoły żuwaczkami 
potrafią otwierać sobie torebki pylniko-
we. Pierwsza para nóg pracuje wówczas 
niczym ludzkie ręce, z tym że są one za-
opatrzone w „szczoteczki”. A na tylnych 
nóżkach pszczoły mają dodatkowo „grze-
bień” i rodzaj koszyczka. Każdy z nas ob-
serwując pszczoły zauważył na pewno, 
że przy odlocie z kwiatu pocierają one 
tylnymi nóżkami, równocześnie poru-

szając i resztą nóżek. Robią to tak szyb-
ko, że trudno zaobserwować nad czym 
te nóżki tak pracują. 

Otóż pszczoła-zbieraczka zaopatruje 
się już w ulu w odrobinkę miodu. Gdy 
rozerwie torebkę pylnika, to przednimi 
nóżkami zbiera pyłek i lekko nawilża 
go śliną z miodem, formując miniaturo-
we kuleczki. Frunie potem do następne-
go kwiatu i w locie zbiera „szczoteczka-
mi” i „grzebykami” pyłek ze swego cia-
ła chowając go w koszyczku, gdzie zo-
staje środkowymi nóżkami dobrze ubity. 
Grudka za grudką zostaje ubijany w ko-
szyczku aż utworzy się to, co pszczela-
rze nazywają obnóżką lub obnożem. Co 
jakiś czas zbieraczka podlatuje w górę 
z cichym brzękiem i zawisa w powie-
trzu, by „zważyć” ciężar obnóżek. Wyno-
si on zwykle 0,008-0,015 g i tak jest o wie-
le większy od naktaru. Gdy zbieraczka 
ma obie nóżki równo obciążone, wtedy 
wraca do ula. Ciekawe, że pszczoły mają 
znakomite wyczucie wagi. Jeśli np. zbie-
raczka ma uszkodzone jedno skrzydełko, 
to obnóże po tej stronie będzie lżejsze.

Ale co się dzieje z grudką pyłku, któ-
rą zbieraczka dostarcza do ula? Przede 
wszystkim strąca ją do wybranej komór-
ki, to jest takiej, z które już zdążyło wyjść 
na świat kilka pokoleń pszczół. Jest to 
bardzo praktyczna i mądra zasada. Otóż 
w komórce „używanej” ścianki są nie-
co zaokrąglone, wyścielone drobinami 
oprzędów po poczwarkach, a nie – kan-
ciaste. A w kantach mogłaby przecież po-
jawić się pleśń, mająca doskonałe warun-
ki rozwoju w ciepłym i wilgotnym ulu.

Magazynowanie dostarczonych obnó-
żek nie należy do zbieraczek. One składa-
ją swoje ciężary i odlatują po nowy zbiór. 
Prace przejmują sprzątaczki i magazy-
nierki. Ubijają grudki pyłku długo i do-
kładnie, aby powstała gładka, jednolita 
masa, szczelnie dopasowana do ścianek 
komórki. Gdy to jest zrobione, powlekają 

powierzchnię rzadkim miodem. Do jed-
nej pszczelej komórki mieści się 18 ob-
nóżek. Ponieważ znosi je wiele pszczół 
i nie wszystkie z tych samych kwiatów, 
a pyłek jest kolorowy, więc i warstwy 
ubijane w komórce bywają różnokoloro-
we. Komórek nigdy nie wypełnia się po 
brzegi, tylko do ¾ objętości, a resztę zaj-
muje warstewka miodu. Odcina ona do-
stęp powietrza do pyłku i doskonale kon-
serwuje.

Bez pyłku nie może istnieć rdzina 
pszczela. Matka, czerw i pszczoły doro-
słe potrzebują pyłku jako pokarmu.

Pierzga jest dla pszczół tym, czym dla 
nas chleb, mięso, ziemniaki, czyli w ogó-
le podstawą odżywiania. Przecież w pył-
ku są wszystkie odżywcze składniki, 
a w miodzie prawie tylko cukry. Z pył-
ku więc pszczoły czerpią tłuszcze, skład-
niki mineralne, witaminy i inne składniki 
do budowy ciała, a miód zaspokaja głów-
nie ich potrzeby energetyczne.

Przechowywanie skarbu

Świeżo zebrany pyłek ma sporą wil-
gotność, łatwo może się zepsuć, spleśnieć. 
Toteż trzeba go suszyć, wybierając z po-
jemniczków co 48 godz. Suszenie prze-
prowadza się w cieniu. Można też pyłek 
zamrażać w temperaturze -18°C, albo sta-
rą metodą mieszać go z miodem i prze-
chowywać w słoikach.

Źródło:
- „Pszczoły i ludzie” Irena Gumowska

Pszczoły zbierają z kwiatów i innych roślin nie tylko nektar i spadź, ale też ogromne ilości pyłku kwiatowego. Z niego 
powstaje pierzga, zwana też pszczelim chlebem. Bez niej rodzina pszczela nie mógłaby normalnie pracować i żyć.

Wojciech Gryczka 
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Kętrzyn

Rewelacyjny pyłek kwiatowy
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Kluczowy wpływ na podejmowane przez rolnika decyzje produkcyjne i inwestycyjne w gospodarstwie rolnym ma sy-
tuacja finansowa i ekonomiczna rodziny. Zależność ta wynika z faktu, że w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 
w odróżnieniu od przedsiębiorstw, nie ma wyraźnego rozdziału pomiędzy budżetem gospodarstwa rolnego i gospo-
darstwa domowego rodziny rolnika. W szczególności dotyczy to przepływu kapitału. 

inż. Anna Jaroszewicz 
Główny Specjalista Sekcji FADN

Dochody rodzin rolników w gospodarstwach
prowadzących rachunkowość FADN

W okresie obrachun-
kowym realizowa-
ne są, w zależności 
od bieżących potrzeb, 
dwukierunkowe prze-
kazania kapitału po-
między gospodar-
stwem rolnym i go-

spodarstwem domowym. Z tego powo-
du istotne są informacje dotyczące docho-
dów zarówno z gospodarstw rolnych, jak 
i spoza nich.

Analizę wykonano wykorzystując 
dane rachunkowe zbierane w ramach 
Polskiego FADN oraz dane o dochodach 
spoza gospodarstwa rolnego uzyskane 
z badania ankietowego, przeprowadzo-
nego w tych samych gospodarstwach, 
w których prowadzono rachunkowość 
dla potrzeb Polskiego FADN. Analiza 
jest kontynuacją badań prowadzonych 
w tym obszarze od 2004 roku. Prezen-
towane wyniki są w pełni zgodne z po-
jęciami i kategoriami ekonomicznymi, 
prezentowanymi w publikacjach Dyrek-
cji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwo-
ju obszarów Wiejskich UE (DG AGRI).

Według znowelizowanych zasad 
Wspólnotowej Typologii Gospodarstw 
Rolnych (WTGR), w klasyfikacji gospo-
darstw rolnych stosuje się parametr eko-
nomiczny, którym jest Standardowa Pro-
dukcja (ang. Standard Output, w skró-
cie SO). Standardowa Produkcja (SO) 
jest to średnia z 5 lat wartość produkcji 
określonej działalności rolniczej (roślinnej 
lub zwierzęcej) uzyskana z 1 ha lub od 
1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przecięt-
nych dla danego regionu warunkach pro-
dukcyjnych. W celu wyeliminowania wa-
hań wartości produkcji (powodowanych 
warunkami pogodowymi czy też zmia-
nami cen produktów) do obliczeń przyj-
mowane są średnie z 5 lat odpowiednie-
go okresu, na podstawie uśrednionych 
danych rocznych z określonego regionu.

Z uwagi na rosnące znaczenie wie-
lofunkcyjności gospodarstw rolnych, 
WTGR została uzupełniona o dodatko-
wą „klasyfikację”, której kryterium jest 
udział przychodów z działalności gospo-
darczej innej niż rolnicza bezpośrednio 
związanej z gospodarstwem, w skrócie 
OGA w całkowitych przychodach gospo-
darstwa (rolnictwo + OGA + dopłaty bez-
pośrednie). OGA to działalność, w ra-
mach której wykorzystywane są albo za-
soby gospodarstwa rolnego (ziemia, bu-
dynki, maszyny itp.) albo produkty tego 
gospodarstwa. Działalność gospodarcza 
inna niż rolnicza nie jest brana pod uwa-
gę w typologii gospodarstw dokonywa-
nej na podstawie działalności rolniczych – 
zarówno wielkość ekonomiczna, jak i typ 
rolniczy nie uwzględniają przychodów. 

Pominięcie informacji o dochodach 
spoza gospodarstwa rolnego w przy-
padku indywidualnych gospodarstw 
rolnych stanowi duże ograniczenie dla 
poznania i wyjaśniania zasad ich funk-
cjonowania. Mając świadomość wagi 
niedostatku tego typu informacji, pod-
czas projektowania struktury bazy da-
nych rachunkowych z gospodarstw rol-
nych na potrzeby Polskiego FADN i or-
ganizacji ich zbierania, podjęto decyzję 
o uruchomieniu zbierania danych o do-
chodach rodzin rolników spoza gospo-
darstwa rolnego. Badanie to prowadzo-
ne jest równolegle do zbierania danych 
rachunkowych z gospodarstw rolnych 
w celach Polskiego FADN, w tych sa-
mych gospodarstwach i jest badaniem 
całkowicie dobrowolnym. Doradca do-
starcza rolnikowi „Ankietę dotyczącą 
dochodów spoza gospodarstwa rolne-
go rodziny rolnika”, której integralną 
częścią jest deklaracja woli uczestni-
czenia w dodatkowym w stosunku do 
Polskiego FADN badaniu, z jednocze-
sną zgodą na udostępnienie tych da-
nych dla celów naukowo-badawczych 
IERiGŻ-PIB.

Dotychczasowe doświadczenia w zbie-
raniu danych z gospodarstw rolnych 
wskazują, że informacje o dochodach na-
leżą do grupy najbardziej wrażliwych i rol-
nicy niechętnie podają szczegółowe kwoty 
dochodu ze źródeł pozarolniczych. Pamię-
tając o tym, w badaniach odstąpiono od 
bezpośredniego zbierania wartości odno-
szących się do dochodów pozarolniczych, 
na rzecz wyboru kodu charakteryzujące-
go dochód z określonego przedziału. Sytu-
acja ekonomiczna rodzin rolników w ba-
danych gospodarstwach kształtowana jest 
przede wszystkim przez poziom docho-
dów z gospodarstwa rolnego i w znacz-
nie mniejszym stopniu przez dochody 
spoza niego. Jedynie w gospodarstwach 
o najmniejszej sile ekonomicznej docho-
dy spoza gospodarstwa przewyższyły do-
chód z rodzinnego gospodarstwa rolne-
go. Kształtowanie się dochodów z niego 
wykazuje podobną tendencję, jak w przy-
padku dochodów rodziny rolnika wraz ze 
wzrostem obszaru, zwiększa się średni do-
chód z rodzinnego gospodarstwa. 

Z analizy gospodarstw domowych 
uzyskujących dochody spoza gospodar-
stwa rolnego wynika, że najniższe docho-
dy spoza gospodarstwa uzyskiwali rol-
nicy posiadający gospodarstwa zaliczane 
do grup średnio-dużych i dużych zarów-
no pod względem wielkości ekonomicz-
nej, jak i wielkości obszarowej. Pod wzglę-
dem poziomu dochodu rodziny rolnika 
najlepszą sytuacją dochodową charakte-
ryzowały się gospodarstwa specjalizują-
ce się w chowie krów mlecznych. Na ko-
lejnych pozycjach znalazły się gospodar-
stwa specjalizujące się w chowie zwie-
rząt ziarnożernych i w uprawach polo-
wych. Zdecydowanie najmniejsze docho-
dy osiągnęły gospodarstwa specjalizujące 
się uprawach trwałych.

Źródło:
- opracowanie własne na podstawie materia-
łów IERiGŻ-PIB w Warszawie
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Podstawa prawna

Do działań o szczególnym znaczeniu dla 
priorytetu trzeciego PROW 2014-2020: „Po-
prawa organizacji łańcucha żywnościo-
wego i promowania zarządzania ryzy-
kiem w rolnictwie”, zalicza się działanie 
„Inwestycje odtwarzające potencjał pro-

dukcji rolnej”. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym 
szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjen-
tów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i try-
bu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na opera-
cje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie 
gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 431). Udzielenie omawianej pomocy wymaga spełnienia 
kilku przesłanek. Po pierwsze, musi ona obejmować wyłącz-
nie inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolni-
czą, w tym również przygotowaniem do sprzedaży produktów 
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Po drugie, wspar-
cie musi być uzasadnione ekonomicznie w aspekcie racjonal-
ności jego kosztów. Po trzecie, pomoc powinna dotyczyć tyl-
ko tych kosztów kwalifikowanych, które nie są finansowane 
z innych środków publicznych, co ma na celu przeciwdziała-
nie bezzasadnym przysporzeniom majątkowym oraz unika-
nie efektu deadweight.

Podmioty wsparcia

W ramach omawianego instrumentu wsparcia pomoc przy-
znaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, osobą prawną 
lub wspólnikiem spółki cywilnej albo spółki osobowej w ro-
zumieniu kodeksu spółek handlowych. Producent rolny wi-
nien być posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodar-
stwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia pro-
dukcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w ro-
ku w którym wystąpiły szkody, spowodowane co najmniej 
przez jedno ze zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, wymie-
nionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-6 i 8-11a ustawy z 7 lipca 2005 
r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 477).

Szkody oszacowane przez komisję powołaną przez wojewo-
dę właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia powinny: 

q wynosić co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej 
w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających okres, w któ-
rym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięciolet-
nim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z po-
minięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w go-
spodarstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodar-
skich lub rybach, oraz 

q dotyczyć trwałego składnika gospodarstwa, którego odtwo-
rzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres 
kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie można otrzy-
mać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych 
w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk 
żywiołowych. Pomoc może być przyznana również na od-
tworzenie plantacji wieloletnich czy sadów lub stada pod-
stawowego.

Ponadto, o pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwa-
rzające potencjał produkcji rolnej” mogą wnioskować rolnicy, 
którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decy-
zji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania 
afrykańskiego pomoru świń (ASF). W dniu wydania tej decyzji 
świnie, których ona dotyczyła, muszą stanowić co najmniej 30% 
świń będących w posiadaniu rolnika. W siedzibie stada, w ro-
zumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. 
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2004 nr 91 
poz. 872 z późn. zm.), w której przebywały świnie objęte ww. 
decyzją, po jej wykonaniu rolnik nie może utrzymywać świń, 
których dotyczyła ta decyzja. Wsparcie w tym przypadku mo-
że dotyczyć inwestycji, zgodnych z katalogiem kosztów kwa-
lifikowalnych, określonych w rozporządzeniu wykonawczym 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, innych niż związane z pro-
dukcją trzody chlewnej.

Forma i wysokość wsparcia finansowego

Omawiane wsparcie ma na celu umożliwienie przywróce-
nia poszkodowanym rolnikom utraconej zdolności produk-
cyjnej przez odtworzenie składnika gospodarstwa rolnego, 
który uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu. Cechą charaktery-
styczną, w odróżnieniu od pozostałych mechanizmów wspar-
cia PROW 2014-2020, jest fakt, że jego uruchomienie następu-
je na skutek zajścia określonego zdarzenia, którego skutkiem 
jest powstanie szkody. Pomoc przybiera formę refundacji do 
80% kosztów kwalifikowanych. Wysokości limitu przyznane-
go w ramach tego działania, w okresie realizacji programu 
wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na 
jedno gospodarstwo.

Pomoc finansowa na inwestycje
przywracające potencjał produkcji rolnej
W terminie od 15 października do 31 grudnia 2020 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane 
klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski 
o przyznanie pomocy. Wsparcie takie może być związane z odtworzeniem zniszczonych składników gospodar-
stwa, bądź z odtworzeniem potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej 
z produkcją świń.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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Cenne siedliska roślinne w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W całej Unii wprowadzono system dopłat rolnośrodowiskowych, który ma służyć utrzymywaniu łąk ekstensywnych 
wraz z ich bioróżnorodnością gatunkową. Ma to pomóc w przywróceniu i podtrzymaniu na siedliskach łąkowych tra-
dycyjnych metod użytkowania.

Agnieszka Bąba
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Mrągowo

W Polsce przede wszystkim łąki to pół-
naturalne i antropogeniczne zbiorowiska 
nieleśne ściśle uzależnione od działalno-
ści gospodarczej człowieka. Niestety ob-
serwuje się znaczący zanik wielu cennych 
zespołów roślinnych i to nie tylko w na-
szym kraju. Dlatego też, warto je chronić, 
bo każde z tych miejsc odznacza się nie-

zwykłą bioróżnorodnością gatunkową, wśród której kryje się 
wiele unikatowych okazów rodzimej przyrody. Istnienie zbio-
rowiska świeżych, bogatych florystycznie łąk w głównej mierze 
uzależnione jest od stałej ingerencji człowieka. Ciągłe użytko-
wanie poprzez wypas czy też koszenie pozwala na zachowa-
nie specyficznych warunków siedliskowych umożliwiających 
rozwój gatunkom roślin, które bez pomocy człowieka nie mia-
łyby szans na dalszy rozwój.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zawiera 
szereg praktyk, które przyczyniają się do promowania zrów-
noważonego gospodarowania gruntami w celu ochrony: wód, 
gleb, klimatu, ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i za-
grożonych gatunków ptaków oraz ochrony zagrożonych za-
sobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodar-
skich. Mimo, iż PROW 2014-2020 dobiega końca, to zobowią-
zanie podjęte w tym roku beneficjenci będą kontynuować do 
marca 2025 r.

Z uwagi, iż na chwilę obecną w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi prowadzone są jeszcze prace mające na ce-
lu opracowanie Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-
2027 podsumować zostaje to co cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem z obowiązującego nadal PROW 2014-2020. Zaintere-
sowanie działaniem wynikało z zachęty finansowej dla rolni-
ków i zarządców, którzy dobrowolnie decydowali się na pro-
wadzenie działalności rolniczej zgodnie z ustalonymi w dzia-
łaniu zasadami.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne składa się z 7 
pakietów podzielonych na 28 wariantów. Co ważne, niezależ-
nie od tego, kiedy rozpoczęte było pierwsze zobowiązanie, be-
neficjent mógł w każdym kolejnym roku rozpocząć nowe zo-
bowiązanie – inne niż aktualnie realizowane lub takiego sa-
mego rodzaju.

Wybór pakietu w większości przypadków wynikał z ele-
mentów środowiska naturalnego, w którym zlokalizowane są 
grunty beneficjenta. Wykonywanie szczegółowych wymogów, 
w głównej mierze prowadziło do stosowania praktyk rolni-
czych przyjaznych środowisku. W efekcie takie działanie pod-
nosiło koszty gospodarowania i wiązało się z utratą części do-
chodu. Dlatego właśnie utratę dochodu i poniesionych dodat-
kowo kosztów rekompensować miała płatność rolno-środowi-
skowo-klimatyczna.

Półnaturalna łąka wilgotna

Półnaturalna łąka wilgotna
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Omawiane działanie podejmowane jest na okres 5 lat, re-
alizowane jest od dnia 15 marca roku w którym pierwszy raz 
składany jest wniosek o płatność rolno-środowiskowo-klima-
tyczną i trwa do dnia 14 marca piątego roku zobowiązania. De-
cydując się na przystąpienie do programu bardzo ważne jest by 
wybrać doradcę rolnośrodowiskowego i/lub eksperta przyrod-
niczego, z którymi współpraca trwać będzie min. przez 5-letni 
okres trwania zobowiązania. Wspólnie z doradcą opracowu-
je się plan 5 letni dla gospodarstwa, natomiast ekspert przy-
rodniczy (w przypadku realizacji zobowiązania w ramach Pa-
kietu 4. lub Pakietu 5.) przygotowuje dokumentację przyrod-
niczą – zajmuje się kwalifikacją do danego siedliska roślinne-
go i odnalezieniem wymaganych gatunków wskaźnikowych. 
Doradztwo w powyższym zakresie jest bardzo istotne – po-
zwala na wywiązanie się z terminów, które towarzyszą pod-
jętemu zobowiązaniu na dostarczenie wymaganych załączni-
ków do wniosku do ARiMR. Lista doradców i ekspertów przy-
rodniczych znajduje się na stronie internetowej Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie. Wówczas, gdy spełnione są 
wymogi rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, 
płatności są dokonywane co roku na wniosek rolnika. Jedno-
cześnie przerwanie 5-letniego zobowiązania, na gruntach bę-
dących nadal w posiadaniu rolnika, wiąże się ze zwrotem po-
branych środków.

Z uwagi na obszerny temat z pakietów działania wybrałam 
dwa, które z roku na rok cieszą się rosnącym zainteresowa-
niem. To za sprawą właśnie Pakietu 4. i Pakietu 5. na naszym 
terenie zwiększa się liczba podjętych zobowiązań. 

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na 
obszarach Natura 2000 składa się z 6 wariantów, z których na 
naszym terenie realizowane są dwa: Wariant 4.4. Półnaturalne 
łąki wilgotne i Wariant i 4.5. Półnaturalne łąki świeże.

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 skła-
da się również z 6 wariantów, z których w naszej części kra-
ju realizowane są dwa: Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne 
oraz Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże.

Celem wybranych i omawianych Pakietów jest: 
n utrzymanie bądź przywrócenie właściwego stanu cennych 

siedlisk roślinnych chronionych w ramach sieci Natura 2000 
oraz innych cennych przyrodniczo siedlisk występujących 
na łąkach i pastwiskach, poprzez stosowanie tradycyjnych 
sposobów użytkowania – wypiera gatunki ekspansywne, 
umożliwiając rozwój populacji gatunkom wskaźnikowym,

n poprawa warunków siedliskowych zagrożonych gatunków 
roślin,

n ekstensyfikacja gospodarowania m.in. poprzez stosowanie 
odpowiedniej liczby i dobranie do warunków siedliska ter-
minów pokosów oraz terminów i intensywności wypasu, 
co wpływa pozytywnie na bioróżnorodność biologiczną – 
w przypadku jednego pokosu zaleca się koszenie w czerwcu. 

W pakietach powyższych obowiązuje nakaz pozostawienia 
nieskoszonego fragmentu działki jedynie dla działek rolnych 
nieprzekraczających powierzchni 1 ha jest dopuszczalne zrezy-
gnowanie z powierzchni nieskoszonych i koszenie całej dział-
ki, pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej sta-
nowi 15/20% powierzchni. 

Kwoty płatności przysługujące z tytułu realizacji omó-
wionych powyżej wariantów siedliskowych w PROW na la-
ta 2014-2020: wariant 4.4/5.4 – 911 zł/ha, wariant 4.5/5.5 – 
1083 zł/ha.

Kluczem do zachowania cennych obszarów jest więc ich 
dalsze użytkowanie prowadzone zgodnie z zaleceniami za-
wartymi w dokumentacji przyrodniczej. Ochrona tychże sie-
dlisk sprzyja nie tylko rozwojowi cennych terenów pod wzglę-
dem botanicznym, ale stanowi również ważny aspekt tworze-
nia czy też zachowywania ważnych fragmentów łąk z per-
spektywy ochrony ptaków ściśle powiązanych ze środowi-
skiem łąkowym. 

Fot. Maciej Kędzia
Źródło:

- ARiMR, materiały szkoleniowe PROW 2014-2020

Ekstensywnie użytkowane łąki świeże

Ekstensywnie użytkowane łąki świeże
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Wsparcie sektora rolnego
z Funduszu Gwarancji Rolnych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca utworzyła Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) 
na podstawie umowy z podmiotem wdrażającym – Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jest to pierwszy na rynku 
fundusz gwarancyjny dedykowany dla całego sektora rolnego, zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożyw-
czego, jak i rolników. 

Jadwiga Weisbrod
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Celem funduszu jest wsparcie gospodarstw 
rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa 
rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do 
finansowania kredytowego, poprzez udzie-
lanie gwarancji spłaty kredytów dla ban-
ków komercyjnych. Gwarancja z FGR mo-
że zostać udzielona w ramach dwóch pod-
działań PROW 2014-2020:

4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla 
operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

 lub
4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rol-

nych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Prze-
twórstwo i marketing produktów rolnych”.

Obecnie istnieje także możliwość otrzymania dopłaty do 
oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją 
do 31 grudnia 2020 r., która:
n obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty 

uruchomienia kredytu objętego gwarancją FGR i wynosi 2 
punkty procentowe w skali roku; jeżeli roczna stawka pro-
centowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość do-
płaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank 
kredytujący,

n stanowi pomoc publiczną w przypadku kredytu udzielone-
go rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych albo po-
moc de minimis w przypadku kredytu udzielonego prze-
twórcom produktów nierolnych.

Objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, 
w tym kredytu w rachunku bieżącym, jest możliwe w przy-
padku:
n udzielania nowego kredytu,
n odnowienia limitu kredytu na kolejny okres,
n podwyższenia limitu kredytu. 

Wysokość kwoty dopłaty do oprocentowania kredytu odpo-
wiada wartości pomocy publicznej albo pomocy de minimis. 
W przypadku objęcia kredytu gwarancją z FGR i dopłatą sta-
nowiącą tę pomoc, bank kredytujący jest zobowiązany do wy-
stawienia dla przedsiębiorcy zaświadczenia o wysokości uzy-
skanej pomocy de minimis, która wykazywana jest w złotych 
oraz w euro.

Jeżeli wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis 
z tytułu dopłaty do oprocentowania kredytu, będzie inna niż 
wartość pomocy wskazana w wystawionym zaświadczeniu, 
bank kredytujący wystawia przedsiębiorcy nowe zaświadcze-
nie, w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwier-
dza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia.

Warunki otrzymania dopłaty:
n objęcie gwarancją z FGR kredytu obrotowego udzielonego 

do 31 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na bieżące finanso-
wanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją 
inwestycji wspieranej ze środków EFRROW (w celu ograni-
czenia skutków pandemii COVID-19),

n złożenie Wniosku o dopłatę razem z Wnioskiem o udziele-
nie gwarancji z FGR,

n spełnienie warunków otrzymania odpowiednio pomocy de 
minimis (przetwórcy produktów nierolnych) albo pomocy 
publicznej (rolnicy oraz przetwórcy produktów rolnych),

n spłacenie przez kredytobiorcę odsetek od kredytu, naliczo-
nych za dany okres odsetkowy przez bank kredytujący, 
w części niepokrytej dopłatą do oprocentowania.
 
Gwarancja FGR jest dostępna w bankach kredytujących, 

które posiadają podpisaną umowę z BGK. Niezbędne doku-
menty dostępne są na stronie: www.bgk.pl/programy-i-fundu-
sze/fundusze/fundusz-gwarancji-rolnych/gwarancja-dla-sektora-
-rolnego/#c14868.

Źródła:
- minrol.gov.pl

- https://www.arimr.gov.pl/
- www.gov.pl/web/rolnictwo/50-mln-euro-dla-rolnikow-powstal-
fundusz-gwarancji-rolnych

Podstawowe informacje

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu

Wysokość prowizji: 0% kwoty gwarancji

Maksymalna
kwota gwarancji:

5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (prze-
twórca)

Okres gwarancji:

• kredyty obrotowe odnawialne: 39* 
miesięcy

• kredyty obrotowe nieodnawialne: 
51 miesięcy

• kredyty inwestycyjne: 183 miesią-
ce albo 120 miesięcy dla pomocy 
de minimis

Rodzaje pomocy
publicznej:

pomoc de minimis albo pomoc pu-
bliczna

* zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pande-
mii COVID-19
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Kończy się okres przejściowy w relacjach
z Wielką Brytanią
Od 1 stycznia 2021 roku kończy się okres przejściowy w relacjach z Wielką Brytanią. Oznacza to, że wymiana han-
dlowa będzie się odbywała na zasadach dotyczących krajów trzecich – podkreślił sekretarz stanu Ryszard Bartosik 
podczas specjalnej konferencji prasowej poświęconej brexitowi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wiceminister zwrócił również uwagę na fakt, że w dalszym 
ciągu trwają negocjacje pomiędzy Unią Europejską, a Wielka 
Brytanią. Dlatego też nie wszystkie rozwiązania i zasady są 
już znane.

q Wielka Brytania to nasz drugi partner handlowy po Niem-
czech. W okresie styczeń-lipiec wartość eksportu polskich 
produktów rolno-spożywczych osiągnęła poziom 1,9 mld eu-
ro co oznacza wzrost o 6 procent w stosunku do analogicz-
nego okresu roku ubiegłego, i to pomimo trudności spowo-
dowanych pandemią – zaznaczył sekretarz stanu.

q Wiceminister podkreślił, że polska administracja od dłuż-
szego czasu prowadzi działania informacyjne na temat 
brexitu, które adresowane są do przedsiębiorców. 
n Wiodącą rolę w tym zakresie pełnią Ministerstwo Roz-

woju, Pracy i Technologii oraz kancelaria Prezesa rady 
Ministrów. – W działania informacyjne włącza się rów-
nież Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jed-
nostki nadzorowane tj. Główny Inspektorat Weteryna-
rii, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rol-
no-Spożywczych oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa.

n Przygotowaliśmy m.in. ulotkę informacyjną dla przed-
siębiorców, która będzie do pobrania na stronie interne-
towej ministerstwa oraz zamieszczona w Biuletynie in-
formacyjnym resortu – dodał sekretarz stanu Ryszard 
Bartosik. Zaapelował jednocześnie do przedsiębiorców 
o monitorowanie na bieżąco komunikatów administra-
cji rządowej.

n Wszystkim nam powinno zależeć na utrzymaniu jak naj-
większej płynności wymiany handlowej z tak ważnym 
dla Polski partnerem – podkreślił wiceminister.

q Uczestniczący w konferencji główny lekarz weterynarii 
Bogdan Konopka zwrócił uwagę, że zmieniają się zasa-
dy wymiany handlowej produktami pochodzenia zwie-
rzęcego.
n Zmiany nie wejdą od razu, ale będą wprowadzane stop-

niowo przez 6 miesięcy, do lipca 2021 roku, ale już od 1 
kwietnia 2021 r. będą obowiązywały świadectwa wete-
rynaryjne – poinformował szef inspekcji weterynaryjnej.

n Zwrócił jednocześnie uwagę na zmianę zasad dotyczą-
cą zwierząt towarzyszących i prosił o śledzenie zmian 
w tym zakresie na stronie Głównego Inspektoratu We-
terynarii.

q Zmiany dotyczą również wymiany handlowej produktami 
pochodzenia roślinnego o czym poinformował główny in-
spektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski.
n W zakresie obrotu produktami pochodzenia roślinnego 

zmiany będą również wprowadzane stopniowo, w tym 
od 1 kwietnia będą już pobierane opłaty. 

n Poinformował ponadto, że po 1 kwietnia 2021 roku więk-
szość owoców i warzyw będzie musiało posiadać świa-
dectwa fitosanitarne, a od lipca dotyczyć to będzie więk-
szości produktów pochodzenia roślinnego.

q Główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-
-spożywczych Andrzej Romaniuk podkreślił, że importo-
wane produkty, które będą ujęte w wykazie znajdującym się 
w rozporządzeniu Ministra będą podlegały obowiązkowej 
kontroli jakości handlowej. 
n Importer będzie składał do właściwego inspektoratu wo-

jewódzkiego wniosek o kontrolę jakości handlowej i po 
pozytywnym jej wyniku otrzyma decyzję o dopuszcze-
niu produktu do obrotu powiedział inspektor Andrzej 
Romaniuk.

n Poinformował ponadto, że obrót produktami ekologicz-
nymi będzie się odbywał bez zmian do końca 2021 roku, 
natomiast produkty posiadające unijne oznakowanie geo-
graficzne nie będą już miały ochrony unijnej. 

q Przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa Paweł Wyszyński przypomniał, że rolą reprezento-
wanej przez niego instytucji jest wydawanie pozwoleń na 
przywóz i wywóz produktów rolno-spożywczych. Musi-
my pamiętać, że w no-
wej rzeczywistości ko-
nieczne będzie doko-
nywanie czynności cel-
nych – podkreślił. Do-
dał jednocześnie, ze ca-
ły czas KOWR prowadzi 
działania informacyjne 
i promocyjne wspiera-
jące polskich przedsię-
biorców na zagranicz-
nych rynkach.

Źródło:
- minrol.gov.pl – 24.11.2020 
Sławomir Mucha
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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.
15.10 – 31.12. 2020 r.
2021 r. – nabór ciągły

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

30.12.2019 – 28.01.2020 r.
29.12.2020 – 26.02.2021 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.;
30.11.2020 – 28.01.2021 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.; 9.10 – 30.11.2020 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.
grudzień 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” 1-30 grudnia 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 do 31 grudnia 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 30.11.2020 – 13.01.2021 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

do 24 grudnia 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 16.11.2020 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.
grudzień 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”

do 3 grudnia 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. ***

30. „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” 9.09 – 7.10.2020 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 2021 r. będą uzależnione od treści przepisów przejściowych UE, w związku z tym, że 

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

PRZYPOMNIENIE
Tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców

w ramach PROW 2014-2020
nadal nie obowiązuje

n Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), we wszystkich działaniach PROW na lata 2014-2020, 
gdzie wcześniej obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców – tryb ten nie obowiązuje od dnia 
18.04.2020 r. i nadal.

n Z dniem 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 
2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz 
warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).

n Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili takie postępowanie i ponieśli koszty kwalifiko-
walne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. Ustawy, również nie są obowiązani do 
stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Złożona przez nich dokumentacja nie będzie 
oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

n Wytyczne te mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przy-
padku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców 
(w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mogła być doko-
nywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Dokumentacja ww. postępo-
wań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji, 
a w przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została dotychczas przekazana 
do Agencji – nie musi być załączana do wniosku o płatność. 
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Wyniki badań wskazują, że do głów-
nych kryteriów decyzji mających wpływ 
na podjęcie decyzji o dzierżawie lub za-
kupie należały te, związane z nadarzają-
cą się okazją, z położeniem nieruchomo-
ści rolnych, chęcią powiększenia obszaru 
posiadanego gospodarstwa i uzyskany-
mi uprawnieniami z tytułu ich wcześniej-

szego użytkowania oraz chęcią poprawy sytuacji finansowej, 
m.in. dzięki możliwości uzyskiwania dopłat unijnych (tabela).

W swoich ocenach respondenci wskazywali na dwie zasad-
nicze grupy korzyści jakie wynikają z tytułu gospodarowa-
nia na nieruchomościach rolnych dzierżawionych bądź zaku-
pionych. Pierwsza wskazywana grupa korzyści związana jest 
z lepszym wykorzystaniem posiadanych zasobów i poprawą 
opłacalności gospodarowania. Natomiast druga grupa korzy-
ści wynika z traktowania gruntów rolnych jako inwestycji ka-
pitałowej, którą określają jako stabilną inwestycję pozwalają-
cą uzyskiwać wymierne korzyści z tytułu dopłat ze środków 

Unii Europejskiej oraz stanowiącą dobrą alternatywę w loko-
waniu środków finansowych. Respondenci w swoich ocenach 
podkreślali, że dzierżawy gruntów rolnych raczej nie traktu-
ją jako inwestycji kapitałowej „jako swoistej korzyści”, a raczej 
jako źródło większej odpowiedzialności za uzyskiwane wyni-
ki ekonomiczno-finansowe w prowadzonym gospodarstwie.

Wyniki przeprowadzonych badań sondażowych oraz da-
ne statystyczne wskazują, że przekształcenia własnościo-
we w państwowym sektorze rolnictwa przyczyniły się do 
zmian w strukturze władania i użytkowania gruntów rol-
nych, a dzierżawa gruntów rolnych stała się popularną for-
mą gospodarowania także w obrocie gruntami prywatny-
mi. Powszechniejsze jej stosowanie w obrocie prywatnymi 
gruntami wymagałoby stworzenia systemowych rozwią-
zań odnośnie możliwości kształtowania form płatności, jak 
i ograniczeń, nie tylko co do minimalnych wartości czyn-
szów dzierżawnych, ale ograniczeń co do ich wysokości, co 
pozwoliłoby na racjonalizowanie procesów produkcyjnych 
w gospodarstwach rolnych.

Rola dzierżawy w zagospodarowaniu gruntów rolnych 
Skarbu Państwa w regionie warmińsko-mazurskim1 cz. II
Wyznacznikiem ostatnich 28 lat zmian w rolnictwie stała się transformacja stosunków własnościowych, ukierunko-
wana na ograniczanie własności państwowej na rzecz poszerzenia i umacniania własności prywatnej początkowo 
poprzez prywatyzację zarządzania tj. administrowanie i dzierżawę nieruchomości rolnych.

dr inż. Jarosław Mioduszewski

Kryteria decyzji dotyczące podjęcia się dzierżawy/nabycia nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Lp. Wyszczególnienie
Ogółem**

średnia ocena pkt*

1. Bliskość położenia dzierżawionych/zakupionych gruntów 4,6

2. Chęć powiększenia obszaru posiadanego gospodarstwa 4,4

3. Możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa przy nabyciu gruntów 3,9

4. Możliwość uzyskiwania dopłat unijnych 3,8

5. Doświadczenie zawodowe 3,8

6. Chęć poprawy sytuacji finansowej 3,8

7. Chęć utworzenia własnego gospodarstwa 3,6

8. Chęć samorealizacji i spełnienia życiowych pragnień 3,2

9. Duże zainteresowanie dzierżawą gruntów rolnych w danym rejonie 3,1

10. Zmiany w regulacjach formalno-prawnych dotyczące nabywania i dzierżawy gruntów rolnych 3,0

11. Chęć zainwestowania posiadanych środków pieniężnych 2,5

12. Namowy rodziny i znajomych 2,4

13. Możliwość korzystania z ubezpieczeń w KRUS 2,3

14. Zabezpieczenie na wypadek utraty pracy poza rolnictwem 2,2

15. Niski poziom wynagrodzenia w dawnym zakładzie pracy 1,8

16. Zwolnienie z pracy 1,8

17. Brak odpowiedniej oferty zatrudnienia 1,7

* – ocena w skali 5-stopniowej, gdzie 5 oznacza czynnik mający istotny wpływ…, a 1 nieistotny
** – 87,6% wskazujących (92 respondentów)

1 opracowanie zawiera część wyników badań z projektu nt.: Rola dzierżawy w kształtowaniu struktury agrarnej na terenie powiatów o dużym 
udziale własności rolnej Skarbu Państwa regionu warmińsko-mazurskiego” dofinansowanego ze środków OT Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa w Olsztynie realizowanego w 2019 roku
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

q z dnia 24 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobiera-
nych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świad-
czenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony ro-
ślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1770. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
27 października 2020 r. 

q z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobiera-
nych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykony-
wanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług 
w zakresie ochrony roślin przed agrofagami. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1771. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 27 paź-
dziernika 2020 r.

q z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zaliczek na poczet 
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesia-
nie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rol-
ne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 za 2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 1774. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 16 października 2020 r. 

q z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zaliczek na poczet 
pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddzia-
łań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 za 2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 1793. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 16 października 2020 r. 

q z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zaliczek na poczet płat-
ności bezpośrednich za 2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 1795. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 16 października 2020 r. 

q z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawki jednolitej 
płatności obszarowej za 2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 798. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 16 października 2020 r. 

q z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawek płatności 
niezwiązanej do tytoniu za 2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 1803. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 października 
2020 r. 

q z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawki płatności 
za zazielenienie za 2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 1806. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 16 października 2020 r. 

q z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawek płatności 
związanych do zwierząt za 2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 1810. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 października 
2020 r. 

q z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawki płatności dla 
młodego rolnika za 2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 1811. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 16 października 2020 r. 

q z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawki płatności 
dodatkowej za 2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 1812. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 16 października 2020 r. 

q z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawek płatności 
związanych do powierzchni upraw za 2020 r. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1813. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 paź-
dziernika 2020 r. 

q z dnia 12 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 1853. Rozporządzenie wejdzie w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

q z dnia 20 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 
obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 1880. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 listopada 2020 r. 

q z dnia 26 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych 
w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 1912. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 listopada 2020 r. 

q z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „In-
westycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszcze-
niem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ra-
mach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach 
rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 1939. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 4 listopada 2020 r. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzę-
cego. Dz.U. z 2020 r., poz. 1753.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestra-
cji zwierząt. Dz.U. z 2020 r., poz. 2001.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 
października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania 
wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów refe-
rencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców 
i warzyw sprzedanych. Dz.U. z 2020 r., poz. 1895.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
28 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyni-
ki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1995. 

q Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rol-
nego na rok podatkowy 2021. M.P. z 2020 r., poz. 982. Na pod-
stawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-
nym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333) Prezes GUS ogłosił wysokość śred-
niej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy 2021 – wyniosła ona 58,55 zł za 1dt.
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Różne są tradycje 
i zwyczaje dotyczą-
ce wigilijnych po-
traw. Dawniej liczba 
wigilijnych dań róż-
niła się w zależności 
od regionu, stanu czy 
pochodzenia. Niektó-

re rodziny uznają, że powinno podawać 
się 12 dań, gdyż to liczba miesięcy w ro-
ku, a także tylu było uczniów Jezusa – 
apostołów. W innych domach przygoto-
wuje się nieparzystą liczbę potraw, jest 
ich 5, 7, 9, czy 11 (pięć lub siedem dań po-
dawano u włościan, dziewięć u szlachty, 
a 11 lub 13 u arystokracji).

Mimo że przyrządzenie tradycyjnych 
dań wigilijnych zabiera mnóstwo czasu, 
to większość z nas nie wyobraża sobie te-
go wieczoru bez potraw przygotowanych 
w domu zgodnie z rodzinnymi receptu-
rami. Menu wigilijne obfituje w ryby, da-
nia z kapustą i grzybami, a także słodkie 
wypieki z makiem, bakaliami i przypra-
wami korzennym. Choć większość popu-
larnych w przeszłości dań nie istnieje już 
w domowych, wigilijnych jadłospisach, to 
jednak zdarzają się wyjątki.

Listę potraw wigilijnych otwiera tra-
dycyjny czerwony barszcz, serwowany 
najczęściej z uszkami faszerowanymi 

kapustą i grzybami. Wigilijny barszcz 
wymaga esencjonalnego buraczanego 
kwasu, najlepiej domowego, nastawio-
nego tydzień lub dwa wcześniej. W wie-
lu domach obok lub zamiast barszczu 
podaje się aromatyczną zupę grzybową 
z polskich suszonych leśnych grzybów, 
najlepiej z cienkimi, domowymi łazan-
kami. Wzmianki o czerwonym barsz-
czu jako o jednej z potraw wigilijnych 
pojawiły się pierwszy raz w XVI wieku, 
kiedy to gospodynie domowe na długo 
przed świętami kisiły buraki.

Barszcz wigilijny

Składniki: 2/3 sztuki grzybów su-
szonych, 3 litry wywaru warzywnego, 
1 winne jabłko, zakwas z buraków, 1 kg 
buraków, ¾ ząbki czosnku.

Wykonanie: Buraki obrać, zetrzeć na 
tarce, dodać grzyby, zalać zimną wodą 
(lub wywarem) i gotować na średnim 
ogniu pół godziny. Przecedzić. Dopro-
wadzić do wrzenia, zmniejszyć ogień, 
dodać zakwas, przekrojoną w poprzek 
główkę czosnku, jabłko pokrojone na 
ćwiartki, sól, pieprz. Ogrzewać jeszcze 
10-15 minut.

Symbolizująca chrześcijaństwo i od-
rodzenie się życia – ryba – jest najważ-
niejszą potrawą na wigilijnym stole. Po-
dajemy ją pod różnymi postaciami. Naj-
popularniejsze są karpie, śledzie, a ostat-
nio także pstrąg i łosoś. W Wigilię seru-
jemy je zwykle w oleju czy też z jabłka-
mi, śmietaną i siekaną cebulką, rzadziej 
z borowikami, cytryną i jałowcem, z jabł-
kiem w miodzie, z rodzynkami, w for-
mie tatara, z marynowanymi grzybka-
mi czy po stanisławowsku z czosnkiem 
i majerankiem.

Karp zapiekany w sosie śmietanko-
wym z suszonymi grzybami

Składniki: 1 kg filetów dzwonek kar-
pia, 4 łyżki masła klarowanego, 6 ły-
żek pszennej mąki, duża garść suszo-
nych grzybów, 330 ml śmietanki 18%, sól, 
pieprz, pęczek koperku.

Wykonanie: Grzyby zalać dwiema 
szklankami wody i gotować ok. 20-30 
min. Karpia posypać solą, pieprzem, 
a następnie smażyć oprószonego mąką 
na silnie rozgrzanym maśle klarowanym, 
aż będzie miał złoty kolor i chrupiącą 
skórkę. W natłuszczonym naczyniu ża-
roodpornym ułożyć usmażone kawałki 
karpia i zapiekać przez 10 minut w temp. 
230 stopni. Do śmietanki dodać posieka-
ny koperek, grzyby, doprawić solą i pie-
przem. Podpieczoną rybę zalać tak przy-
gotowaną śmietanką i zapiekać przez 15 
minut w temp. 180 stopni. 

Kapusta na świątecznym stole poja-
wia się pod różnymi postaciami. We-
dług starych wierzeń, potrawy przygo-
towane z użyciem kapusty przyciągają 
do domostw pomyślność i dostatek. Dla-
tego też na wigilijnych stołach znajduje-
my m.in. kapuśniak, kapustę z grochem 
bądź z grzybami, a kapuścianym farszem 
nadziewamy liczne paszteciki, krokiety 
czy pierogi. Dobrze przygotowana ka-
pusta była bardzo trwała, dlatego we-
dług starych wierzeń chroniła od złego, 
zapewniała także siłę i witalność, a goto-
wana z dodatkiem grochu bądź grzybów 
miała ponadto chronić przed chorobami.

Tradycyjna kapusta z grzybami

Składniki: 2 kg kapusty kiszonej, 20 
dag suszonych podgrzybków (najlepiej 
same kapelusze), 2 szklanki oleju, sól, 
pieprz.

Wilia albo też Wigilia, to nie tylko dzień, tak się bowiem nazywa również tradycyjna wieczerza poprzedzająca świętą 
noc Bożego Narodzenia, urządzana z chwilą ukazania się na niebie pierwszej gwiazdy, połączona z dzieleniem się 
opłatkiem, wzajemnymi życzeniami, śpiewaniem kolęd i pastorałek oraz wzajemnym obdarowywaniem się prezentami.

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

Smaczne święta
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Wykonanie: Grzyby namoczyć na noc 
w wodzie. Następnego dnia wyciągnąć 
największe kapelusze i przekroić. Ugo-
tować je w wodzie, w której się moczy-
ły, lekko posolić. Kiszoną kapustę umie-
ścić w garnku. Wlać troszeczkę wody, 
tak, aby kapusta nie przywarła do dna, 
przykryć i gotować do miękkości (jeśli 
będzie trzeba, uzupełniać wodę, można 
dolać tej z gotowania grzybów). Pod ko-
niec gotowania dodać ugotowane grzy-
by wraz z wodą, w której się gotowały 
i gotować jeszcze chwilę pod uchyloną 
pokrywką, tak aby część wody wyparo-
wała (kapusta ma pozostać lekko wil-
gotna, ale nie powinna pływać). Wyłą-
czyć gaz, wlać olej i dokładnie wymie-
szać. Kapustę można zrobić nawet 1-2 
dni przed podaniem.

Do najwcześniej znanych i lubia-
nych w Polsce potraw wigilijnych zali-
cza się kutia, która robiona jest z maku, 
pszenicy i miodu. Spożywano ją rów-
nież w czasie styp, dlatego na wigilij-
nym stole stanowi symbol dawnych ob-
rzędów ku czci zmarłych odprawianych 
przez przodków w czasie zimowym. Ku-
tia przygotowywana i spożywana jest 
jeszcze w wielu zakątkach kraju, jednak 
występuje znacznie rzadziej niż dawniej, 
często z dodatkiem bakalii, czy słodkiej 
śmietanki.

Kutia

Składniki: 3/4 szklanki pszenicy, 2 
opakowania mielonego maku, 2 szklanki 
mleka, miód płynny, 50 ml alkoholu np. 
wiśniówki, 5 dag migdałów, 5 dag rodzy-
nek, 5 dag suszonych moreli, 5 dag orze-
chów włoskich, 5 dag orzechów lasko-
wych, łyżka kandyzowanej skórki poma-
rańczowej, sól.

Wykonanie: Pszenicę wypłukać i za-
lać ciepłą wodą na 12 godzin. Potem 
ugotować w świeżej wodzie ze szczyp-
tą soli do miękkości. Odsączyć. Następ-
nie zalać rodzynki alkoholem. Pozosta-
łe bakalie posiekać. W kolejnym kroku 
połączyć mleko z makiem i podgrze-

wać na małym ogniu, cały czas miesza-
jąc. Do masy wsypać bakalie, rodzynki, 
pszenicę i dokładnie wymieszać. Dosło-
dzić miodem.

Mak to także nieodłączny składnik in-
nego ważnego wigilijnego deseru, czyli 
makowca z ciasta drożdżowego lub kru-
cho-drożdżowego.

Na koniec należy podkreślić, że istnie-
je stary obyczaj mówiący, o konieczno-
ści spróbowania każdej potrawy znajdu-
jącej się na wigilijnym stole. W ten spo-
sób okazywało się szacunek dla płodów 
ziemi i pokarmów, które się z nich robi. 
Przestrzeganie tej tradycji ma zapewniać 
dostatek i dobrobyt w domostwie, a oso-
ba która pominie, którąkolwiek z potraw 
wigilijnych, nie dozna korzyści, bądź 
przyjemności w nowym roku.
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Okres Świąt Bożego Narodzenia większości z nas kojarzy się z ciepłą rodzinną atmosferą spędzoną wśród najbliższych. 
Okres oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa, domowe skrzętne przygotowania do świąt oraz cała ich otoczka spra-
wiają, że jedne z najbardziej krótkich i ciemnych dni w roku stają się, choć na chwilę weselsze i o wiele bardziej kolorowe.

mgr inż. Aneta Długokęcka 
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zadbajmy o tradycje – świąteczny wieniec

Takie są również świąteczne wieńce, będą-
ce w dzisiejszych czasach jednym z bardziej 
popularnych sposobów przyozdabiania do-
mów w okresie okołoświątecznym. Zawie-
szony na ścianie lub drzwiach będzie stano-
wić nie tylko barwny element obejścia, ale 
również źródło pięknego zapachu igliwia 
przywodzącego na myśl świąteczną choinkę.

Szkielet wieńca można kupić już gotowy w formie krążka 
wykonanego ze słomy bądź zrobić go samemu. Do jego wyko-
nania można użyć wspomnianej wcześniej słomy, mchu bądź 
plecionki z rafii lub skręconych ze sobą pnączy. W kwiaciar-
ni powinniśmy zaopatrzyć się również w specjalny drut flo-
rystyczny, który znacznie ułatwi nam pracę z roślinnym ma-
teriałem, a jego zielony kolor sprawi, że stanie się on niemal-
że niewidoczny. 

Podstawowym zielonym surowcem, z jakiego będziemy wy-
konywać nasz wieniec może być tak naprawdę wszystko, co 
znajdziemy w naszym ogrodzie, lesie czy najbliższym otocze-
niu. Jako jego baza doskonale sprawdzą się gałązki roślin igla-
stych, a zawarte w nich olejki eteryczne dodatkowo przyjem-
nie otulą pomieszczenia naszego domu. Innymi roślinami, któ-
re śmiało możemy wykorzystać w naszej pracy mogą być np. 
gałązki bukszpanu, ostrokrzewu, szałwii czy jemioły. Odpo-
wiednio przycięte układamy na podstawie wieńca i mocujemy 
je dookoła za pomocą drutu. Cały proces powtarzamy do mo-
mentu, aż wieniec będzie w całości pokryty gałązkami. Mając 
tak przygotowaną bazę, warto pomyśleć o jego przyozdobieniu 
i stylu, w jakim chcemy go utrzymać – czy będzie to bardziej 
rustykalny i naturalny wieniec, czy być może bogato zdobiony 
i kolorowy. Wszystkie ozdoby mocujemy za pomocą drutu lub 
pistoletu z klejem na gorąco, tak by dobrze trzymały się pod-
stawy. Na koniec, możemy dodać dekoracyjnie ułożoną wstąż-
kę, która pomoże pięknie zwieńczyć nasze dzieło i będzie do-
datkową ozdobą. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka inspi-
racji i życzymy owocnej pracy!
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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 Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsie-

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

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

n Kupię rozsiewacz wapna RCW Brzeg i dmuchawę do zboża ssą-
co-tłoczącą Tel. 790-318-118.

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.
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Adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:
 

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

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

n DZIAŁDOWO,

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

tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

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

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

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

n OLSZTYN 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2020 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 000 zł netto

   n  IV str. – 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

   n  format A4 – 800 zł netto

   n  format 1/2 A4 – 500 zł netto

   n  format 1/4 A4 – 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 – 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 500 zł netto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto 

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto

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

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

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

KRZYŻÓWKA
 1. Również mieszańcowe
 2. Specjalista od psów
 3. Może też być pantoflowa
 4. Brak pewności
 5. Mała bitwa
 6. Ciemny, razowy chleb
 7. Dolna, tylna część czaszki
 8. Znawca, wielbiciel danej dziedziny
 9. Zapalenie wymienia
10. Może być magiczny
11. Tylko dla zwycięzców
12. Odkryty pojazd konny
13. Lichy koń
14. Brydżowe zagranie
15. Podobna do lamy
16. Choinka inaczej
17. Ujęcie, zatrzymanie
18. „Słynna” grypa
19. Śpiewane w Wigilię
20. Spadek, dziedzictwo
21. Ze stolicą w Manamie
22. Na niej nakrętka
23. Nie stereo
24. Miasto-państwo
25. Pielgrzym, wędrowiec
26. Odpalana w Sylwestra

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
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23.
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25.

26.



Z Funduszu Gwarancji Rolnych
rolnikom i przedsiębiorcom sektora 
rolnego oferujemy:

ZREALIZUJ SWOJE
PLANY JUŻ DZIŚ!

Gwarancję spłaty do

kapitału kredytu
inwestycyjnego
i obrotowego

80%
Dopłaty w wysokości

do oprocentowania
kredytu obrotowego

2%
Więcej informacji wraz
z listą banków kredytujących
znajdziesz na:

WWW.BGK.PL Zadzwoń: 801 598 888
lub (22) 475 88 88

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



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


